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Pozměňovací návrh 1
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na rámcovou směrnici o 
strategii pro mořské prostředí (směrnice 
2008/56/ES);

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Právní východisko 4 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na rámcovou směrnici o 
vodě (směrnice 2000/60/ES),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na červený seznam 
ohrožených druhů Mezinárodního svazu 
ochrany přírody,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds
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Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zvláštní zprávu 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) o oceánech a kryosféře v měnícím 
se klimatu ze dne 25. září 2019, 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a na cíle 
udržitelného rozvoje vytyčené OSN,

- s ohledem na Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030 a na cíle 
udržitelného rozvoje vytyčené OSN a na 
diskusní dokument Komise ze dne 30. 
ledna 2019 s názvem „Směřování k 
udržitelné Evropě do roku 2030“, 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Evropské 
komise o posílení opatření EU 
na ochranu a obnovu světových lesů ze 
dne 23. července 2019 a na strategii EU v 
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oblasti lesnictví ze dne 20. září 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 23. července 2019 nazvané „Ochrana 
a obnova světových lesů: posílení opatření 
EU s cílem zastavit odlesňování 
a znehodnocování lesů“,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zprávu Organizace 
OSN pro výživu a zemědělství z roku 2019 
nazvanou „ Stav celosvětové biologické 
rozmanitosti pro výživu a zemědělství“;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na prohlášení vysoké 
komisařky OSN pro lidská práva na 
zasedání Třetího výboru Valného 
shromáždění OSN dne 15. října 2019 v 
New Yorku,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Pekingskou výzvu 
týkající se zachování biologické 
rozmanitosti a změny klimatu ze dne 6. 
listopadu 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že mandátem 
strategického plánu pro biologickou 
rozmanitost na období 2011–2020 je 
„přijmout účinná a rychlá opatření k 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti s 
cílem zajistit, aby ekosystémy byly do roku 
2020 odolné a nadále poskytovaly základní 
služby, a zajišťovaly tak rozmanitost života 
na této planetě a přispívaly k blahobytu 
jejích obyvatel a k vymýcení chudoby“;

A. vzhledem k tomu, že mandátem 
strategického plánu pro biologickou 
rozmanitost na období 2011–2020 je 
„přijmout účinná a rychlá opatření k 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti s 
cílem zajistit, aby ekosystémy byly do roku 
2020 odolné a nadále poskytovaly základní 
služby, a zajišťovaly tak a chránily 
rozmanitost života na této planetě a 
přispívaly k blahobytu jejích obyvatel a k 
vymýcení chudoby“;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem strategie 
Vize 2050, která byla přijata v rámci 
Úmluvy o biologické rozmanitosti (dále jen 
„úmluva CBD“), je „život v souladu s 
přírodou“ v jehož rámci „má být do roku 
2050 biologická rozmanitost ceněna, 
chráněna, obnovována a užívána 
rozumným způsobem a mají se udržovat 
ekosystémové služby a zdraví planety, 
jakož i vytvářet přínosy, které budou 
zásadní pro všechny lidi“;

B. vzhledem k tomu, že cílem strategie 
Vize 2050, která byla přijata v rámci 
Úmluvy o biologické rozmanitosti (dále jen 
„úmluva CBD“), je „život v souladu s 
přírodou“, v jehož rámci „má být do roku 
2050 biologická rozmanitost ceněna, 
chráněna, obnovována a užívána 
rozumným způsobem a mají se udržovat 
ekosystémové služby a zdraví planety, 
jakož i vytvářet přínosy, které budou 
zásadní pro všechny lidi“ a pro budoucí 
generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že – jak bylo 
zdůrazněno v globální hodnotící zprávě o 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
službách vypracované Mezivládní 
vědecko-politickou platformou pro 
biologickou rozmanitost a ekosystémové 
služby (IPBES) – současné negativní 
trendy v oblasti biologické diverzity a 
ekosystémů oslabí plnění 80% 
posuzovaných cílů v rámci cílů 
udržitelného rozvoje, které se týkají 
chudoby, hladu, zdraví, vody, měst, 
klimatu, oceánů a půdy; vzhledem k tomu, 
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že se předpokládá, že budou zasaženy v 
první řadě a vážněji původní obyvatelé a 
mnohé z nejchudších komunit na světě; 
vzhledem ktomu, že ztráta a snížení 
biologické rozmanitosti proto musí být 
chápány nejen jako otázky životního 
prostředí, ale také jako otázky rozvojové, 
hospodářské, sociální a morální;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Nagojský 
protokol o přístupu a sdílení přínosů 
poskytuje transparentní právní rámec pro 
spravedlivé a rovnocenné sdílení přínosů 
vyplývajících z používání genetických 
zdrojů a souvisejících tradičních 
poznatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že lidská činnost 
výrazně změnila tři čtvrtiny životního 
prostředí na pevnině a přibližně 66 % 
mořského prostředí; vzhledem k tomu, že 
více než třetina světového zemského 
povrchu a téměř 75 % sladkovodních 
zdrojů je v současné době určeno pro 
rostlinnou nebo živočišnou výrobu; 
vzhledem k tomu, že 23 % celosvětových 
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emisí skleníkových plynů vzniká v 
důsledku produkce plodin, hnojení, 
lesnictví a jiného využívání půdy, přičemž 
potraviny živočišného původu k tomuto 
množství přispívají 75 procenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že dotace na 
fosilní paliva na celosvětové úrovni 
zůstaly na vysoké úrovni 5,2 bilionů USD, 
což představuje 6,5 % celosvětového HDP 
v roce 2017, a tím přispívají k dalšímu 
zhoršování biologické rozmanitosti a 
přírodních ekosystémů; vzhledem k tomu, 
že Komise odhaduje, že dotace na fosilní 
paliva, které poskytují vlády členských 
států EU, zůstaly v letech 2008 až 2016 na 
celkově stabilní úrovni a v roce 2017 
představovaly 289 miliard USD ročně; 
vzhledem k tomu, že se tyto dotace 
nesnížily, ani navzdory mezinárodním 
závazkům EU postupně ve střednědobém 
horizontu ukončit využívání fosilních 
paliv, zejména postupně do roku 2020 
zrušit dotace škodlivé pro životní 
prostředí, včetně dotací pro fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Cd. vzhledem k tomu, že podle 
nejnovějších vědeckých poznatků 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu a 
Mezivládní vědecko-politické platformy 
pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby neexitují žádná 
trvalá řešení pro boj proti změně klimatu, 
nebudou-li ve větší míře uplatňována 
soudržná a účinná řešení blízká přírodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že podle 
podrobných analýz vypracovaných na 
mezinárodní úrovni, jsou za hlavní 
příčiny, které mají největší relativní 
celosvětový dopad na ztrátu biologické 
rozmanitosti a její zhoršení, považovány 
změny ve využívání půdy a moře, přímé 
využívání organismů, změna klimatu, 
znečištění a invazivní nepůvodní druhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že od roku 1980 
se množství emisí skleníkový plynů 
zdvojnásobilo, čímž způsobilo zvýšení 
průměrných celosvětových teplot o 1 
stupeň Celsia; vzhledem k tomu, že změna 
klimatu již měla na přírodu ničivý vliv, a 
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sice od úrovně ekosystémů po úroveň 
genetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cg. vzhledem k tomu, že městská 
plocha se na celosvětové úrovni od roku 
1992 více než zdvojnásobila; vzhledem k 
tomu, že znečištění plasty se od roku 1980 
desetinásobně zvětšilo; vzhledem k tomu, 
že do světových vod je každoročně 
vypouštěno přibližně 400 milionů tun 
těžkých kovů, rozpouštědel, toxického 
kalu a dalšího odpadu z průmyslových 
zařízení a že hnojiva která vstupují do 
pobřežních ekosystémů, způsobila vznik 
více než 400 oceánských mrtvých zón;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ch. vzhledem k tomu, že z údajů, které 
jsou k dispozici od roku 1961, vyplývá, že 
dodávky živočišných tuků a rostlinných 
olejů se na jednoho obyvatele více než 
zdvojnásobily a dodávky kalorií potravin 
se na jednoho obyvatele zvýšily přibližně o 
jednu třetinu; vzhledem k tomu, že tyto 
změny ve vzorci spotřebitelského chování 
přispěly k tomu, že přibližně 2 miliardy 
dospělých nyní trpí nadváhu nebo 
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obezitou; vzhledem k tomu, že přibližně 30 
% veškerých vyrobených potravin se v 
současné době ztratí nebo vyhodí, a to bez 
ohledu na to, že podle nejnovějších 
odhadů trpí 821 milionů lidí podvýživou; 
vzhledem k tomu, že tyto změny, které 
vycházejí ze vzorců spotřebitelského 
chování a výroby náročné na zdroje, 
souvisí s dodatečnými emisemi 
skleníkových plynů a velmi škodlivými 
vlivy na biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že orgány EU a 
členské státy přijaly Agendu pro 
udržitelný rozvoj 2030 a jejích sedmnáct 
cílů udržitelného rozvoje a jsou plně 
odhodlány je provádět;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že ambicí 
politických směrů pro budoucí Evropskou 
komisi v letech 2019-2024 je, aby Evropa 
spolupracovala se svými světovými 
partnery s cílem omezit ztrátu biologické 
rozmanitosti v nadcházejících pěti letech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že celosvětová 
krize biologické rozmanitosti je 
neoddělitelně spjata s katastrofálním 
stavem klimatu, což znamená, že 
nejúčinnějším společným řešením této 
společné krize jsou řešení blízká přírodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že lesy jsou pro 
živobytí na celém světě nepostradatelné, 
pokrývají 30 % pevninské části Země a 
představují 80 % její biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES z května 
2019 o globálním posouzení biologické 

1. se znepokojením konstatuje, že 
zpráva platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 



PE642.918v01-00 14/120 AM\1190947CS.docx

CS

rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; v reakci na zveřejnění 
zprávy panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

ekosystémových služeb jasně poukazuje 
na ekologickou krizi, neboť stav 
přírodního prostředí se celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; zpráva ovšem rovněž 
zdůrazňuje možnost zastavit a změnit 
tento trend zavedením rozhodné a 
ambiciózní strategie na ochranu přírody a 
biologické diverzity;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES z května 
2019 o globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; v reakci na zveřejnění 
zprávy panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

1. s vážným znepokojením konstatuje, 
že podle zprávy platformy IPBES o 
globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; vyjadřuje své hluboké 
znepokojení nad dalšími tlaky, jež pro 
biologickou rozmanitost představuje 
změna klimatu na pevnině, jak se uvádí ve 
zvláštní zprávě panelu IPCC ze dne 8. 
srpna 2019; a rovněž vyjadřuje hluboké 
znepokojení nad poklesem populací 
mořských savců a rybích druhů i nad 
dramatickým úbytkem korálových útesů, 
jak je uvedeno ve zvláštní zprávě panelu 
IPCC ze dne 24. září 2019;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES z května 
2019 o globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; v reakci na zveřejnění 
zprávy panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se stav přírodního 
prostředí celosvětově zhoršuje rychlostí 
doposud v dějinách lidstva nevídanou, že 
se tempo vymírání druhů zrychluje a 
přibližně jednomu milionu zvířecích a 
rostlinných druhů hrozí vyhynutí, což 
zvyšuje pravděpodobnost závažných 
dopadů na lidi po celém světě; v reakci na 
zveřejnění zprávy panelu IPCC o oceánech 
a kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES z května 
2019 o globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na 
lidi po celém světě; v reakci na zveřejnění 

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se stav přírodního 
prostředí celosvětově zhoršuje rychlostí 
doposud v dějinách lidstva nevídanou a že 
se tempo vymírání druhů zrychluje, což má 
závažné dopady na lidi po celém světě; 
zdůrazňuje, že ztráta biologické 
rozmanitosti je nejzávažnější a 
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zprávy panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

nejnaléhavější krizí, jíž čelíme; v reakci na 
zveřejnění zprávy panelu IPCC o oceánech 
a kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES z května 
2019 o globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; v reakci na zveřejnění 
zprávy panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se stav přírodního 
prostředí celosvětově zhoršuje rychlostí 
doposud v dějinách lidstva nevídanou a že 
se tempo vymírání druhů zrychluje, což 
zvyšuje pravděpodobnost závažných 
dopadů na lidi po celém světě a ovlivní 
životy našich budoucích generací; v reakci 
na zveřejnění zprávy panelu IPCC o 
oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu 
vyjadřuje své hluboké znepokojení nad 
poklesem populací mořských savců a 
rybích druhů i nad dramatickým úbytkem 
korálových útesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ville Niinistö, Silvia Modig

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 1. se znepokojením konstatuje, že 
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podle zprávy platformy IPBES z května 
2019 o globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; v reakci na zveřejnění 
zprávy panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se stav přírodního 
prostředí celosvětově zhoršuje rychlostí 
doposud v dějinách lidstva nevídanou a že 
se tempo vymírání druhů zrychluje, což 
zvyšuje pravděpodobnost závažných 
dopadů na lidi po celém světě; v reakci na 
zveřejnění zprávy panelu IPCC o oceánech 
a kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a dalších 
populací ryb i nad dramatickým úbytkem 
korálových útesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES z května 
2019 o globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; v reakci na zveřejnění 
zprávy panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se stav přírodního 
prostředí celosvětově zhoršuje rychlostí 
doposud v dějinách lidstva nevídanou a že 
se tempo vymírání druhů zrychluje, což 
zvyšuje pravděpodobnost závažných 
dopadů na lidi po celém světě; v reakci na 
zveřejnění zprávy panelu IPCC o oceánech 
a kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů; s politováním konstatuje, že 
pouhých sedm procent oceánů je 
formálně chráněno; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby trvaly na 
přezkumu aičijského cíle č. 11 a cíle 
udržitelného rozvoje č. 14.5;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES z května 
2019 o globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb se 
stav přírodního prostředí celosvětově 
zhoršuje rychlostí doposud v dějinách 
lidstva nevídanou a že se tempo vymírání 
druhů zrychluje, což zvyšuje 
pravděpodobnost závažných dopadů na lidi 
po celém světě; v reakci na zveřejnění 
zprávy panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů;

1. se znepokojením konstatuje, že 
podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se stav přírodního 
prostředí celosvětově zhoršuje rychlostí 
doposud v dějinách lidstva nevídanou a že 
se tempo vymírání druhů zrychluje, což 
zvyšuje pravděpodobnost závažných 
dopadů na lidi po celém světě; v reakci na 
zveřejnění zprávy panelu IPCC o oceánech 
a kryosféře v měnícím se klimatu vyjadřuje 
své hluboké znepokojení nad poklesem 
populací mořských savců a rybích druhů i 
nad dramatickým úbytkem korálových 
útesů; zdůrazňuje závažnost zjištění 
zvláštní zprávy panelu IPCC o globálním 
oteplování o 1,5°C, zejména to, že se 
předpokládá, že podle scénáře „2°C“ 
zanikne více než 99 % korálových útesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
poté, co panel IPCC zveřejnil zprávu o 
oceánu a kryosféře v měnícím se klimatu, 
která uznává změnu klimatu jako jeden z 
hlavních přímých faktorů ztráty 
biologické rozmanitosti, a zdůrazňuje, že 
se předpokládá, že její negativní účinky na 
přírodu a biologickou rozmanitost, 
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ekosystémové služby, oceány a 
potravinovou bezpečnost budou v 
následujících desetiletích čím dál 
výraznější;
zdůrazňuje, že panel IPCC rovněž 
zdůrazňuje, že na zdraví oceánů a 
mořských ekosystémů má v současnosti 
vliv globální oteplování, znečištění, 
nadměrné využívání mořské biologické 
rozmanitosti, zvyšování hladiny moří, 
acidifikace, odkysličování, mořské vlny 
veder, nebývalé tání ledovců a mořského 
ledu, eroze pobřeží, častější přírodní 
katastrofy, které ovlivňují mořské a 
pobřežní ekosystémy tím, že mění jejich 
fungování a urychlují pokles populací 
mořských savců a rybích druhů, a rovněž 
dramatický zánik korálových útesů a 
mangrovových porostů;
připomíná, že oceány jsou součástí řešení, 
které by mohlo zmírnit dopady změny 
klimatu a napomoci přizpůsobení; vyzývá 
proto EU, aby oceánům udělila v 
programu strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti prioritu, a vyzývá všechny 
smluvní strany, aby uznaly oceány jako 
společný statek lidstva a aby vypracovaly 
nový přístup, který bude klást individuální 
a kolektivní povinnosti vysoko nad rámec 
tradičních zásad svobody a vlastnictví 
oceánů, s cílem zajistit jejich zachování;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Manuel Pizarro, Jytte Guteland, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že čelíme ekologické 
nouzové situaci, která vyžaduje významné 
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kroky v Evropě a mimo ni; vyzývá Komisi, 
aby vedle změny klimatu udělila v rámci 
Zelené dohody pro Evropu hlavní prioritu 
ochraně přírody a její obnově;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k přijetí okamžitých, podstatných 
a dodatečných opatření v zájmu zachování 
a obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny cíle vytyčené EU;

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
nový přístup k zachování a obnově 
ekosystémů s cílem zavázat se k přijetí 
okamžitých, podstatných a dodatečných 
povinných opatření v zájmu zachování a 
obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny cíle vytyčené EU; domnívá se, že v 
této nové strategii by měla být věnována 
zvláštní pozornost obnově ekosystémů, 
přírodních stanovišť a druhů, zejména 
prostřednictvím výzkumu a inovací, které 
budou podporovat zavádění ekologické 
ekonomiky ve všech odvětvích, což je 
klíčovým nástrojem k dosažení cílů v 
oblasti biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k přijetí okamžitých, podstatných 
a dodatečných opatření v zájmu zachování 
a obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny cíle vytyčené EU;

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k přijetí okamžitých, podstatných 
a dodatečných opatření v zájmu zachování 
a obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny cíle vytyčené EU, například 
poskytováním úplnějších informací a 
snahou o větší zapojení občanské 
společnosti a občanů z různých věkových 
a sociálních skupin;

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k přijetí okamžitých, podstatných 
a dodatečných opatření v zájmu zachování 
a obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny cíle vytyčené EU;

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; konstatuje, 
že cílů strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti vytyčených do roku 2020 
nebude dosaženo; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se zavázaly k 
přijetí okamžitých, podstatných a 
dodatečných opatření doplněných o 
konkrétní kroky v zájmu zachování a 
obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny celosvětové cíle a cíle vytyčené 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k přijetí okamžitých, podstatných 
a dodatečných opatření v zájmu zachování 
a obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny cíle vytyčené EU;

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; vyjadřuje 
politování nad tím, že EU nesměřuje k 
dosažení svého hlavního cíle, jímž je 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti a 
degradace ekosystémů do roku 2020; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby se zavázaly k přijetí okamžitých, 
podstatných a dodatečných opatření v 
zájmu zachování a obnovy biologické 
rozmanitosti, aby byly splněny cíle 
vytyčené EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; naléhavě 

(Netýká se českého znění.)
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vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k přijetí okamžitých, podstatných 
a dodatečných opatření v zájmu zachování 
a obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny cíle vytyčené EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
vynaložily intenzivnější úsilí; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
zavázaly k přijetí okamžitých, podstatných 
a dodatečných opatření v zájmu zachování 
a obnovy biologické rozmanitosti, aby byly 
splněny cíle vytyčené EU;

2. vyjadřuje své znepokojení nad tím, 
že cílů z Aiči v oblasti biologické 
rozmanitosti nebude za současné 
trajektorie úbytku biologické rozmanitosti 
do roku 2020 dosaženo, a opětovně vyzývá 
všechny smluvní strany, aby na tomto poli 
naléhavě vynaložily intenzivnější úsilí; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby se zavázaly k přijetí okamžitých, 
podstatných a dodatečných opatření v 
zájmu zachování a obnovy biologické 
rozmanitosti, aby byly splněny cíle 
vytyčené EU a aby tak přispěly ke splnění 
cílů z Aiči;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že biologická 3. připomíná, že biologická 
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rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu a zajistila, aby 
financování EU v tomto směru bylo 
rovněž využíváno k obnově přírodních 
ekosystémů coby způsob, jak dosáhnout 
zmírnění dopadů změny klimatu a jak se 
této změně přizpůsobit;

rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby do svých politik v 
oblasti klimatu účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná význam 
zachování biologické rozmanitosti a 
ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu a zajistila, aby 
financování EU v tomto směru bylo rovněž 
využíváno k obnově přírodních 
ekosystémů coby způsob, jak dosáhnout 
zmírnění dopadů změny klimatu a jak se 
této změně přizpůsobit;

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu a schopnosti se jí 
přizpůsobit; připomíná, že pro zachování 
biologické rozmanitosti je důležité rozvíjet 
a provádět ekologická řešení a současně 
zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobovat 
se jí; vyzývá proto k užšímu sladění a 
sjednocení Úmluvy OSN o biologické 
rozmanitosti (CBD) a Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu (UNFCCC) v rámci 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030; 
vyzývá Komisi, aby účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu a rovněž do 
dalších odvětvových politik; vyzývá rovněž 
Komisi, aby zajistila, aby financování EU v 
tomto směru bylo rovněž využíváno k 
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ochraně a obnově přírodních ekosystémů 
coby způsob, jak dosáhnout vzájemných 
přínosů mezi biologickou rozmanitostí a 
zmírněním změny klimatu a tím, jak se 
této změně přizpůsobit;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu a zajistila, aby 
financování EU v tomto směru bylo rovněž 
využíváno k obnově přírodních 
ekosystémů coby způsob, jak dosáhnout 
zmírnění dopadů změny klimatu a jak se 
této změně přizpůsobit;

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy, včetně 
oceánů, které absorbují více než 25 % 
emisí CO2 a jsou hlavním poskytovatelem 
kyslíku, jsou klíčem k naplnění cílů 
vytyčených Pařížskou dohodou a k posílení 
odolnosti EU vůči změně klimatu; 
připomíná význam zachování biologické 
rozmanitosti suchozemských, pobřežních a 
mořských druhů a ekologických řešení v 
zájmu zmírňování dopadů změny klimatu; 
vyzývá proto k užšímu sladění úmluv CBD 
a UNFCCC; vyzývá Komisi, aby účinněji 
začleňovala otázku biologické rozmanitosti 
do svých politik v oblasti klimatu a 
zajistila, aby financování EU v tomto 
směru bylo rovněž využíváno k obnově 
přírodních ekosystémů coby způsob, jak 
dosáhnout zmírnění dopadů změny klimatu 
a jak se této změně přizpůsobit;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 3



PE642.918v01-00 26/120 AM\1190947CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu a zajistila, aby 
financování EU v tomto směru bylo rovněž 
využíváno k obnově přírodních 
ekosystémů coby způsob, jak dosáhnout 
zmírnění dopadů změny klimatu a jak se 
této změně přizpůsobit;

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby plně začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu, neboť je nanejvýš 
důležité zajistit naprostý soulad a 
vzájemnou podporu napříč všemi 
politikami v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti; vyzývá Komisi, aby zajistila, 
aby financování EU v tomto směru bylo 
rovněž využíváno k ochraně a obnově 
přírodních ekosystémů coby způsob, jak 
dosáhnout zmírnění dopadů změny klimatu 
a jak se této změně přizpůsobit;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu a zajistila, aby 
financování EU v tomto směru bylo rovněž 
využíváno k obnově přírodních 

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
větší soudržnosti a součinnosti mezi všemi 
třemi úmluvami z Ria; vyzývá Komisi, aby 
účinněji začleňovala otázku biologické 
rozmanitosti do svých politik v oblasti 
klimatu a zajistila, aby financování EU v 
tomto směru bylo rovněž využíváno k 



AM\1190947CS.docx 27/120 PE642.918v01-00

CS

ekosystémů coby způsob, jak dosáhnout 
zmírnění dopadů změny klimatu a jak se 
této změně přizpůsobit;

obnově přírodních ekosystémů coby 
způsob, jak dosáhnout zmírnění dopadů 
změny klimatu a jak se této změně 
přizpůsobit;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu a zajistila, aby 
financování EU v tomto směru bylo rovněž 
využíváno k obnově přírodních 
ekosystémů coby způsob, jak dosáhnout 
zmírnění dopadů změny klimatu a jak se 
této změně přizpůsobit;

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a uplatňování ekologických řešení v zájmu 
zmírňování dopadů změny klimatu, 
zejména pokud jde o vstřebávání uhlíku; 
vyzývá proto k užšímu sladění úmluv CBD 
a UNFCCC; vyzývá Komisi, aby účinněji 
začleňovala otázku biologické rozmanitosti 
do svých politik v oblasti klimatu a 
zajistila, aby financování EU v tomto 
směru bylo rovněž využíváno k obnově 
přírodních ekosystémů coby způsob, jak 
dosáhnout zmírnění dopadů změny klimatu 
a jak se této změně přizpůsobit;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 

3. připomíná, že biologická 
rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou 
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klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby účinněji začleňovala 
otázku biologické rozmanitosti do svých 
politik v oblasti klimatu a zajistila, aby 
financování EU v tomto směru bylo rovněž 
využíváno k obnově přírodních 
ekosystémů coby způsob, jak dosáhnout 
zmírnění dopadů změny klimatu a jak se 
této změně přizpůsobit;

klíčem k naplnění cílů vytyčených 
Pařížskou dohodou a k posílení odolnosti 
EU vůči změně klimatu; připomíná 
význam zachování biologické rozmanitosti 
a ekologických řešení v zájmu zmírňování 
dopadů změny klimatu; vyzývá proto k 
užšímu sladění úmluv CBD a UNFCCC; 
vyzývá Komisi, aby zajistila účinnější 
začleňování otázky biologické rozmanitosti 
do svých politik v oblasti klimatu a 
zajistila, aby financování EU v tomto 
směru bylo rovněž využíváno k obnově 
přírodních ekosystémů coby klíčová část 
politiky Unie v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že podle 
vědeckého výzkumu1a mohou přírodní 
řešení v oblasti klimatu zajistit více než 
jednu třetinu nákladově efektivního 
zmírnění změny klimatu, jež je třeba 
provést do roku 2030 na stabilizaci 
oteplení pod 2 °C; vyjadřuje však 
politování nad tím, že i když mají přírodní 
řešení v oblasti klimatu značný potenciál, 
je na úsilí o pozemní pohlcování uhlíku 
věnováno pouze 2,5 % z celkového 
rozpočtu na zmírňování změny klimatu; 
vyzývá k tomu, aby bylo ve zvýšené míře 
využíváno financování z EU i ze třetích 
zemí na ochranu a obnovu přírodních 
ekosystémů jako způsobu, jak dosáhnout 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně;
_________________
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1a 
https://www.pnas.org/content/114/44/1164
5

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v odvětví 
bioekonomiky, jež hraje ústřední úlohu v 
přechodu ke klimaticky neutrálnímu 
hospodářství, existují vzájemné 
kompromisy mezi ochranou klimatu a 
ochranou biologické rozmanitosti; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že se v 
nedávných politických diskusích tyto 
kompromisy dostatečně neodrážejí; vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby rozvíjely 
ucelený přístup a začlenily současně 
ochranu biologické rozmanitosti a 
ochranu klimatu do prosperující 
bioekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že potřebujeme hlavní 
„mozaikový“ plán na ochranu biologické 
rozmanitosti a zdravých ekosystémů, jenž 
by přecházel z globální na místní úrovně a 
zahrnoval zásadu ponechat 1/3 všech 
zelených ploch na místní a regionální 
úrovni i na úrovni EU v jejich přírodním 
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stavu, za účelem doplnění sítě Natura 
2000;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že biologická 
rozmanitost není nutná pouze pro výrobu 
potravin, paliva nebo léčiv, ale že je 
rovněž, spolu se zdravým životním 
prostředím, důležitá pro dlouhodobý 
hospodářský rozvoj;

Or. ro

Pozměňovací návrh 53
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá Pekingskou výzvu týkající se 
zachování biologické rozmanitosti a 
změny klimatu ze dne 6. listopadu 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 
Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
úmluvy CBD v roce 2020 vystupovala jako 
globální vedoucí síla, jak tomu bylo na 
pařížské klimatické konferenci v roce 
2015;

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 
Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti v roce 
2020 vystupovala jako globální vedoucí 
síla;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Caroline Voaden, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 
Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
úmluvy CBD v roce 2020 vystupovala jako 
globální vedoucí síla, jak tomu bylo na 
pařížské klimatické konferenci v roce 
2015;

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 
Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
úmluvy CBD v roce 2020 vystupovala jako 
globální vedoucí síla, jak tomu bylo na 
pařížské klimatické konferenci v roce 
2015; vyzývá Komisi, aby připravila 
ambiciózní a inkluzivní strategii v oblasti 
biologické rozmanitosti na období do roku 
2030, jež by stanovila EU a jejím 
členským státům právně závazné cíle, 
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včetně konkrétních cílů na obnovu 
poškozených přírodních stanovišť do roku 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby se, s ohledem 
na krizi v oblasti biologické rozmanitosti, 
na niž poukazuje nedávná zpráva 
Mezivládní vědecko-politické platformy 
pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES), odklonila 
od dobrovolných závazků a zavedla 
právně závazné cíle pro Unii a její členské 
státy jako součást strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a 
aby byly tyto cíle představeny během 
prvních 100 dní činnosti nové Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 
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Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
úmluvy CBD v roce 2020 vystupovala jako 
globální vedoucí síla, jak tomu bylo na 
pařížské klimatické konferenci v roce 
2015;

Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
úmluvy CBD v roce 2020 vystupovala jako 
globální vedoucí síla, jak tomu bylo na 
pařížské klimatické konferenci v roce 
2015; zdůrazňuje, že jde pro novou Komisi 
o vysokou prioritu a že je třeba, aby EU 
před konferencí COP 15 oživila 
celosvětové ambice v oblasti biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 
Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
úmluvy CBD v roce 2020 vystupovala jako 
globální vedoucí síla, jak tomu bylo na 
pařížské klimatické konferenci v roce 
2015;

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být 
ambiciózní strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 
předložena jako součást Zelené dohody pro 
Evropu, a vítá rovněž záměr Ursuly von 
der Leyenové, aby EU na zasedání 
konference smluvních stran úmluvy CBD v 
roce 2020 vystupovala jako globální 
vedoucí síla, jak tomu bylo na pařížské 
klimatické konferenci v roce 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 
Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
úmluvy CBD v roce 2020 vystupovala jako 
globální vedoucí síla, jak tomu bylo na 
pařížské klimatické konferenci v roce 
2015;

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být 
ambiciózní strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 
předložena jako součást Zelené dohody pro 
Evropu, a vítá rovněž záměr Ursuly von 
der Leyenové, aby EU na zasedání 
konference smluvních stran úmluvy CBD v 
roce 2020 vystupovala jako globální 
vedoucí síla, jak tomu bylo na pařížské 
klimatické konferenci v roce 2015;

Or. el

Pozměňovací návrh 60
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. v tomto ohledu vítá závazky přijaté 
Ursulou von der Leyenovou v politických 
pokynech pro Evropskou komisi na období 
2019–2024 a v pověřovacím dopise 
zaslaném komisaři pro životní prostředí a 
oceány, na jejichž základě má být strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 předložena jako součást Zelené 
dohody pro Evropu, a vítá rovněž záměr 
Ursuly von der Leyenové, aby EU na 
zasedání konference smluvních stran 
úmluvy CBD v roce 2020 vystupovala jako 
globální vedoucí síla, jak tomu bylo na 
pařížské klimatické konferenci v roce 
2015;

4. vítá závazky přijaté Ursulou von 
der Leyenovou v politických pokynech pro 
Evropskou komisi na období 2019–2024 a 
v pověřovacím dopise zaslaném komisaři 
pro životní prostředí a oceány, na jejichž 
základě má být strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 
předložena jako součást Zelené dohody pro 
Evropu, a vítá rovněž záměr Ursuly von 
der Leyenové, aby EU na zasedání 
konference smluvních stran úmluvy CBD v 
roce 2020 vystupovala jako globální 
vedoucí síla, jak tomu bylo na pařížské 
klimatické konferenci v roce 2015;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit opatření 
a řízení v oblasti zachování a obnovy 
biologické rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných dohodách;

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit opatření 
a řízení v oblasti zachování a obnovy 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit opatření 
a řízení v oblasti zachování a obnovy 
biologické rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných dohodách;

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, jako je nástroj pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI), s cílem podpořit a posílit 
opatření a řízení v oblasti zachování a 
obnovy biologické rozmanitosti, zejména 
ve všech mnohostranných dohodách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit 
opatření a řízení v oblasti zachování a 
obnovy biologické rozmanitosti, zejména 
ve všech mnohostranných dohodách;

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, sdílely s nimi dostupné osvědčené 
postupy a aby začlenily do vícestranných 
dohod opatření na ochranu a obnovu 
biologické rozmanitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit opatření 
a řízení v oblasti zachování a obnovy 
biologické rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných dohodách;

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit opatření 
a řízení v oblasti zachování a obnovy 
biologické rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných dohodách; v důsledku 
toho vyzývá Komisi, aby do všech svých 
budoucích obchodních dohod začlenila 
závazné a vymáhatelné kapitoly o 
obchodu a udržitelném rozvoji; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 65
Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit opatření 
a řízení v oblasti zachování a obnovy 
biologické rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných dohodách;

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a stanovit cíle 
pro opatření a řízení v oblasti zachování a 
obnovy biologické rozmanitosti, zejména 
ve všech mnohostranných a obchodních 
dohodách, a rovněž opatření proti 
nedodržování předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit opatření 
a řízení v oblasti zachování a obnovy 
biologické rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných dohodách;

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je kritickou 
výzvou, a tedy strategickým zájmem EU, 
kterému by se mělo dostat nejvyšší 
politické pozornosti; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby aktivně navázaly 
spolupráci se třetími zeměmi, především 
pomocí svých vnějších nástrojů, s cílem 
podpořit a posílit opatření a řízení v oblasti 
zachování a obnovy biologické 
rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných dohodách;
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Or. el

Pozměňovací návrh 67
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že ochrana celosvětové 
biologické rozmanitosti je zásadní výzvou, 
a tedy strategickým zájmem EU, kterému 
by se mělo dostat nejvyšší politické 
pozornosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby aktivně navázaly spolupráci se třetími 
zeměmi, především pomocí svých vnějších 
nástrojů, s cílem podpořit a posílit opatření 
a řízení v oblasti zachování a obnovy 
biologické rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných dohodách;

5. zdůrazňuje, že ochrana a zachování 
celosvětové biologické rozmanitosti je 
zásadní výzvou, a tedy strategickým 
zájmem EU, kterému by se mělo dostat 
nejvyšší politické pozornosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby aktivně 
navázaly spolupráci se třetími zeměmi, 
především pomocí svých nástrojů pro 
vnější činnosti, s cílem podpořit a posílit 
opatření a řízení v oblasti ochrany, 
zachování a obnovy biologické 
rozmanitosti, zejména ve všech 
mnohostranných a obchodních dohodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytly výraznou a zvýšenou podporu 
partnerským zemím a navyšovaly svoji 
finanční pomoc jako součást 
celosvětového úsilí o uvolnění prostředků 
zaměřeného na boj s globální krizí v 
oblasti klimatu a biologické rozmanitosti; 
domnívá se, že je to třeba vzít do úvahy v 
probíhajících jednáních o VFR na období 
2021–2027, zejména o nástroji pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
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spolupráci (NDICI); domnívá se, že 
NDICI by měl věnovat 45 % svých 
prostředků na investice přispívající ke 
klimatickým cílům, k řízení v oblasti 
životního prostředí a k jeho ochraně, k 
biologické rozmanitosti a boji proti 
dezertifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
uceleného řídicího a správního režimu, 
který by řešil otázku zachování, obnovy a 
udržitelného využívání biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb; 
vyzývá Unii a členské státy, aby byly i 
nadále pevně odhodlány hlouběji 
naplňovat úmluvu CBD, zaujaly vedoucí 
postavení v přípravě rámce na období po 
roce 2020, obzvláště v době předcházející 
15. zasedáním konference smluvních 
stran, a transparentně vymezily své vize a 
priority ohledně celosvětového rámce pro 
biologickou rozmanitost na období po 
roce 2020;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
uceleného řídicího a správního režimu, 

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
uceleného řídicího a správního režimu, 
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který by řešil otázku zachování, obnovy a 
udržitelného využívání biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb; 
vyzývá Unii a členské státy, aby byly i 
nadále pevně odhodlány hlouběji naplňovat 
úmluvu CBD, zaujaly vedoucí postavení v 
přípravě rámce na období po roce 2020, 
obzvláště v době předcházející 15. 
zasedáním konference smluvních stran, a 
transparentně vymezily své vize a priority 
ohledně celosvětového rámce pro 
biologickou rozmanitost na období po roce 
2020;

který by řešil otázku zachování, obnovy a 
udržitelného využívání biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb; 
vyzývá Unii a členské státy, aby byly i 
nadále pevně odhodlány hlouběji naplňovat 
úmluvu CBD, zaujaly vedoucí postavení v 
přípravě rámce na období po roce 2020, 
obzvláště v době předcházející 15. 
zasedáním konference smluvních stran, aby 
se zavázaly k cílům v oblasti biologické 
rozmanitosti, jež by byly ekvivalentem 
dlouhodobých cílů omezování vzrůstu 
teploty přijatých Pařížskou dohodou v 
oblasti klimatu, a transparentně vymezily 
své vize a priority ohledně celosvětového 
rámce pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
uceleného řídicího a správního režimu, 
který by řešil otázku zachování, obnovy a 
udržitelného využívání biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb; 
vyzývá Unii a členské státy, aby byly i 
nadále pevně odhodlány hlouběji naplňovat 
úmluvu CBD, zaujaly vedoucí postavení v 
přípravě rámce na období po roce 2020, 
obzvláště v době předcházející 15. 
zasedáním konference smluvních stran, a 
transparentně vymezily své vize a priority 
ohledně celosvětového rámce pro 
biologickou rozmanitost na období po roce 
2020;

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
uceleného víceúrovňového řídicího a 
správního přístupu, který by řešil otázku 
zachování, obnovy a udržitelného 
využívání biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb; vyzývá Unii a 
členské státy, aby byly i nadále pevně 
odhodlány hlouběji naplňovat úmluvu 
CBD, zaujaly vedoucí postavení v přípravě 
rámce na období po roce 2020, obzvláště v 
době předcházející 15. zasedáním 
konference smluvních stran, aby se 
zavázaly k cíli v oblasti biologické 
rozmanitosti, jenž by byl ekvivalentem cíle 
omezení vzrůstu teploty na 1,5 °C 
přijatého Pařížskou dohodou v oblasti 
klimatu, a aby transparentně vymezily své 
vize a priority ohledně celosvětového 
rámce pro biologickou rozmanitost na 
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období po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
uceleného řídicího a správního režimu, 
který by řešil otázku zachování, obnovy a 
udržitelného využívání biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb; 
vyzývá Unii a členské státy, aby byly i 
nadále pevně odhodlány hlouběji naplňovat 
úmluvu CBD, zaujaly vedoucí postavení v 
přípravě rámce na období po roce 2020, 
obzvláště v době předcházející 15. 
zasedáním konference smluvních stran, a 
transparentně vymezily své vize a priority 
ohledně celosvětového rámce pro 
biologickou rozmanitost na období po roce 
2020;

6. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
uceleného globálního řídicího a správního 
režimu, který by řešil otázku zachování, 
obnovy a udržitelného využívání 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb; vyzývá Unii a členské státy, aby 
byly i nadále pevně odhodlány hlouběji 
naplňovat úmluvu CBD, zaujaly vedoucí 
postavení v přípravě rámce na období po 
roce 2020, obzvláště v době předcházející 
15. zasedáním konference smluvních stran, 
a transparentně vymezily své vize a 
priority ohledně celosvětového rámce pro 
biologickou rozmanitost na období po roce 
2020;

Or. el

Pozměňovací návrh 73
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že zachování biologické 
rozmanitosti a ekosystémů je ve své 
podstatě provázáno s naplňováním cílů 
udržitelného rozvoje vytyčených OSN a je 
pro tyto cíle klíčové; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby Komise a členské státy 
účinně začleňovaly téma biologické 
rozmanitosti do své agendy a posílily 

7. připomíná, že zachování biologické 
rozmanitosti a ekosystémů je ve své 
podstatě provázáno s naplňováním cílů 
udržitelného rozvoje vytyčených OSN a je 
pro tyto cíle klíčové; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby Komise a členské státy 
účinně začleňovaly téma přírodní a 
biologické rozmanitosti s cíli v oblasti 
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ucelenost politiky v oblasti životního 
prostředí ve všech vnitřních i vnějších 
politikách EU;

biologické rozmanitosti do všech oblastí 
činnosti napříč jednotlivými odvětvími, s 
cílem změnit stávající ekonomický model 
směrem k větší udržitelnosti se 
zohledněním ekologické stopy EU, a aby 
posílily ucelenost politiky v oblasti 
životního prostředí ve všech vnitřních i 
vnějších politikách EU, včetně zemědělství, 
rybolovu, obnovitelné energie, dopravy, 
obchodu a víceletého finančního rámce 
na období 2021–2027; domnívá se, že je 
zapotřebí větší spolupráce ve všech 
odvětvích, jež by umožnila lépe začlenit 
zachování a obnovu biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že by se měla 
věnovat zvláštní pozornost životnímu 
cyklu obchodovaného zboží od jeho vývoje 
po spotřebu a ochraně přírodních zdrojů a 
biologické rozmanitosti a že by se měly 
zohledňovat kumulované dopady včetně 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že zachování biologické 
rozmanitosti a ekosystémů je ve své 
podstatě provázáno s naplňováním cílů 
udržitelného rozvoje vytyčených OSN a je 
pro tyto cíle klíčové; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby Komise a členské státy 
účinně začleňovaly téma biologické 
rozmanitosti do své agendy a posílily 
ucelenost politiky v oblasti životního 
prostředí ve všech vnitřních i vnějších 
politikách EU;

7. připomíná, že zachování biologické 
rozmanitosti a ekosystémů je ve své 
podstatě provázáno s naplňováním cílů 
udržitelného rozvoje vytyčených OSN a je 
pro tyto cíle klíčové; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby Komise a členské státy 
účinně začleňovaly téma biologické 
rozmanitosti do své agendy a posílily 
ucelenost politiky v oblasti životního 
prostředí ve všech vnitřních i vnějších 
politikách EU; žádá Komisi, aby přijala 
cílená legislativní opatření zaměřená na 
to, aby bylo zakázáno uvádět na trh EU 
výrobky, jež vedou k odlesňování a k 
ničení ekosystémů; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 75
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je přesvědčen, že je zcela zásadní, 
aby se dlouhodobě strategicky řešily 
klíčové příčiny úbytku biologické 
rozmanitosti, neprodleně se určily a 
zabezpečily významné a strategické oblasti 
a vzácné ekosystémy, a to s ohledem na 
citlivý charakter daného prostoru, výskyt 
ohrožených druhů, nedostatečné poznatky 
nebo účinné řízení, stejně jako s ohledem 
na přítomnost běžných druhů klíčových pro 
ekologické procesy, a dále je přesvědčen, 
že je zapotřebí omezit úbytek biologické 
rozmanitosti a negativní dopady na území a 
živobytí původního obyvatelstva a 
místních komunit;

8. je přesvědčen, že je zcela zásadní, 
aby se dlouhodobě strategicky řešily 
klíčové příčiny úbytku biologické 
rozmanitosti, neprodleně se určily a 
zabezpečily významné a strategické 
„hotspoty“ pro služby v oblasti biologické 
rozmanitosti a ekosystémů, jakož i vzácné 
ekosystémy, a to s ohledem na citlivý 
charakter daného prostoru, výskyt 
ohrožených druhů, nedostatečné poznatky 
nebo účinné řízení, stejně jako s ohledem 
na přítomnost běžných druhů klíčových pro 
ekologické procesy, a dále je přesvědčen, 
že je zapotřebí omezit úbytek biologické 
rozmanitosti a negativní dopady na území a 
živobytí původního obyvatelstva a 
místních komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že naléhavá situace v 
oblasti klimatu a důsledky masové ztráty 
biologické rozmanitosti představují 
závažnou hrozbu pro lidská práva; 
připomíná, že bez zdravého životního 
prostředí jsou ohrožena základní lidská 
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právo na život, potravu a nezávadnou 
vodu; vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost, aby spolupracovaly na 
vypracování strategie EU na ochranu 
práva na zdravé životní prostředí a aby 
přitom úzce spolupracovaly se třetími 
zeměmi a s mezinárodními organizacemi, 
jako je UNHCR, jež nedávno spustila 
společnou strategii s programem OSN pro 
životní prostředí (UNEP);

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. znovu opakuje, že přestože je 
obnova důležitá, členské státy EU ji 
nadále v souvislosti s bonnskou výzvou 
téměř ignorují;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. domnívá se, že aby se EU mohla 
jevit na mezinárodní úrovni i uvnitř 
důvěryhodná pro své občany, musí 
jakákoli budoucí strategie EU stanovit 
závazné cíle s ohledem na to, že 
nepovinné cíle prostě ve většině oblasti 
nefungují; považuje za politováníhodné, 
že v některých konkrétních oblastech 
(např. v oblasti biologické rozmanitosti 
lesa) nebylo dosaženo žádného pokroku 
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směrem ke stanoveným cílům;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá rozhodnutí přijaté na 14. 
zasedání smluvních stran v Egyptě, které 
těmto stranám naléhavě ukládá mimo jiné, 
aby podstatným způsobem urychlily své 
kroky při provádění plánu pro biologickou 
rozmanitost na období 2011–2020 a 
zvážily, zda by nebylo vhodné provést 
posouzení stavu biologické rozmanitosti a 
ekosystémových funkcí a služeb na státní 
úrovni; považuje za mimořádně důležité, 
aby se intenzivněji usilovalo o realizaci 
současného strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost na období 2011–
2020, kladl se důraz na dosažení cílů z Aiči 
v oblasti biologické rozmanitosti a 
vypracoval se ambiciózní strategický plán 
a mechanismus jeho naplňování pro období 
po roce 2020 s ohledem na scénář do roku 
2050, který bere v úvahu nové výzvy v 
oblasti biologické rozmanitosti v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj do roku 
2030;

9. vítá rozhodnutí přijaté na 14. 
zasedání smluvních stran v Egyptě, které 
těmto stranám naléhavě ukládá mimo jiné, 
aby podstatným způsobem urychlily své 
kroky při provádění plánu pro biologickou 
rozmanitost na období 2011–2020 a 
zvážily, zda by nebylo vhodné provést 
posouzení stavu biologické rozmanitosti a 
ekosystémových funkcí a služeb na státní 
úrovni; považuje za mimořádně důležité, 
aby se intenzivněji usilovalo o realizaci 
současného strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost na období 2011–
2020, kladl se důraz na dosažení cílů z Aiči 
v oblasti biologické rozmanitosti a 
vypracoval se ambiciózní strategický plán 
a mechanismus jeho naplňování, jež by 
formálně zahrnovaly nižší než vnitrostátní 
úroveň (místní a regionální orgány), pro 
období po roce 2020 s ohledem na scénář 
do roku 2050, který bere v úvahu nové 
výzvy v oblasti biologické rozmanitosti v 
souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 
do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá rozhodnutí přijaté na 14. 
zasedání smluvních stran v Egyptě, které 
těmto stranám naléhavě ukládá mimo jiné, 
aby podstatným způsobem urychlily své 
kroky při provádění plánu pro biologickou 
rozmanitost na období 2011–2020 a 
zvážily, zda by nebylo vhodné provést 
posouzení stavu biologické rozmanitosti a 
ekosystémových funkcí a služeb na státní 
úrovni; považuje za mimořádně důležité, 
aby se intenzivněji usilovalo o realizaci 
současného strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost na období 2011–
2020, kladl se důraz na dosažení cílů z Aiči 
v oblasti biologické rozmanitosti a 
vypracoval se ambiciózní strategický plán 
a mechanismus jeho naplňování pro období 
po roce 2020 s ohledem na scénář do roku 
2050, který bere v úvahu nové výzvy v 
oblasti biologické rozmanitosti v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj do roku 
2030;

9. vítá rozhodnutí přijaté na 14. 
zasedání smluvních stran v Egyptě, které 
těmto stranám naléhavě ukládá mimo jiné, 
aby podstatným způsobem urychlily své 
kroky při provádění plánu pro biologickou 
rozmanitost na období 2011–2020 a 
zvážily, zda by nebylo vhodné provést 
posouzení stavu biologické rozmanitosti a 
ekosystémových funkcí a služeb na státní 
úrovni; považuje za mimořádně důležité, 
aby se intenzivněji usilovalo o uskutečnění 
současného strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost na období 2011–
2020, aby se kladl důraz na dosažení cílů z 
Aiči v oblasti biologické rozmanitosti a 
Nagojského protokolu o přístupu ke 
genetickým zdrojům a sdílení přínosů 
plynoucích z jejich využívání a vypracoval 
se ambiciózní strategický plán a 
mechanismus jeho naplňování pro období 
po roce 2020 s ohledem na scénář do roku 
2050, který bere v úvahu nové výzvy v 
oblasti biologické rozmanitosti v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj do roku 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo na 
14. zasedání smluvních stran ve vztahu k 
celkovému a participativnímu postupu pro 
vypracování celosvětového rámce pro 
biologickou rozmanitost na období po roce 
2020; vyjadřuje podporu Métské chartě o 
biologické rozmanitosti, která byla přijata 
skupinou G7;

11. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo na 
14. zasedání smluvních stran při 
vypracovávání mezinárodního 
participativního rámce pro biologickou 
rozmanitost na období po roce 2020; 
vyjadřuje podporu Métské chartě o 
biologické rozmanitosti, která byla přijata 
skupinou G7;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 82
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se aktivně zabývaly 
vývojem jednoznačných ukazatelů 
výkonnosti, sledovacích nástrojů a 
mechanismů vzájemného hodnocení či 
oznamování za účelem zvýšení 
transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

12. zdůrazňuje nutnost sledování 
realistických a dosažitelných cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti na období po roce 
2020; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se aktivně zabývaly vývojem 
jednoznačných ukazatelů výkonnosti, 
sledovacích nástrojů a mechanismů 
vzájemného hodnocení či oznamování za 
účelem zvýšení transparentnosti a 
odpovědnosti vůči smluvním stranám a 
posílení celkové efektivity příštího 
strategického plánu pro biologickou 
rozmanitost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se aktivně zabývaly 
vývojem jednoznačných ukazatelů 
výkonnosti, sledovacích nástrojů a 
mechanismů vzájemného hodnocení či 
oznamování za účelem zvýšení 
transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější, 
inkluzivnější a aby účinněji fungoval; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
aktivně zabývaly vývojem jasných 
ukazatelů výkonnosti, sledovacích nástrojů 
a mechanismů vzájemného hodnocení / 
oznamování, ideálně ve spolupráci s 
nižšími než národními orgány státní 
správy, za účelem zvýšení transparentnosti 
a odpovědnosti vůči smluvním stranám a 
posílení celkové efektivity příštího 
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strategického plánu pro biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly definici nového globálního 
cíle, který by umožnil zvrátit po roce 2030 
pokles biologické rozmanitosti na 
celosvětové úrovni, umožnil obnovu 
přírody ku prospěchu všech lidí a celé 
planety, zejména obnovou nejméně 30 % 
poškozených ekosystémů, a který by 
přispíval k ochraně biologické 
rozmanitosti, zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, k boji proti 
dezertifikaci a znehodnocování půdy i k 
zajištění potravin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se aktivně zabývaly 
vývojem jednoznačných ukazatelů 
výkonnosti, sledovacích nástrojů a 
mechanismů vzájemného hodnocení či 
oznamování za účelem zvýšení 

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; žádá Komisi a členské 
státy, aby přispívaly ke stanovení nového 
celosvětového cíle, který by umožnil po 
roce 2030 zvrátit pokles biologické 
rozmanitosti na celosvětové úrovni; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
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transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

aktivně zabývaly vývojem jednoznačných 
ukazatelů výkonnosti, sledovacích nástrojů 
a mechanismů vzájemného hodnocení či 
oznamování za účelem zvýšení 
transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se aktivně zabývaly 
vývojem jednoznačných ukazatelů 
výkonnosti, sledovacích nástrojů a 
mechanismů vzájemného hodnocení či 
oznamování za účelem zvýšení 
transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se aktivně zabývaly 
vývojem pracovního plánu s 
ambiciózními právně závaznými cíli a 
podrobným časovým harmonogramem, 
jednoznačnými ukazateli a referenčními 
hodnotami výkonnosti, sledovacími 
nástroji a mechanismy vzájemného 
hodnocení či oznamování pro zajištění 
plné transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a pro posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se aktivně zabývaly 
vývojem jednoznačných ukazatelů 
výkonnosti, sledovacích nástrojů a 
mechanismů vzájemného hodnocení či 
oznamování za účelem zvýšení 
transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily mechanismy 
provádění Úmluvy o biologické 
rozmanitosti a aby se aktivně zabývaly 
vývojem jednoznačných ukazatelů 
výkonnosti, sledovacích nástrojů a 
mechanismů vzájemného hodnocení či 
oznamování za účelem zvýšení 
transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se aktivně zabývaly 
vývojem jednoznačných ukazatelů 
výkonnosti, sledovacích nástrojů a 
mechanismů vzájemného hodnocení či 
oznamování za účelem zvýšení 
transparentnosti a odpovědnosti vůči 
smluvním stranám a posílení celkové 
efektivity příštího strategického plánu pro 
biologickou rozmanitost;

12. zdůrazňuje nutnost toho, aby byl 
rámec pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 ambicióznější a aby 
účinněji fungoval; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se aktivně zabývaly 
vývojem jasných ukazatelů výkonnosti, 
sledovacích nástrojů a mechanismů 
vzájemného hodnocení / oznamování 
založených na společných normách, které 
zvýší transparentnost a odpovědnost vůči 
smluvním stranám a celkovou efektivitu 
příštího globálního strategického plánu 
pro biologickou rozmanitost;

Or. el

Pozměňovací návrh 89
Catherine Griset, Aurelia Beigneux
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí přijmout pevné 
mezinárodní závazky; takové závazky by 
měly být založeny na konkrétních, 
měřitelných, 
kvantifikovatelných, realistických a časově 
ohraničených cílech, na vnitrostátně 
stanovených příspěvcích, posílení kapacit a 
na ročním monitorovacím a přezkumném 
mechanismu; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
harmonizovaně shromažďovat srovnatelná 
a ucelená data a ukazatele, jakož i s nimi 
harmonizovaně nakládat, aby mohl 
monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; je toho 
názoru, že v rámci na období po roce 2020 
by měl být zakotven jasný celosvětový 
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kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

cíl zachovat alespoň 30 % přírodních 
rezervací a že obdobný cíl by měla EU 
stanovit na vnitřní úrovni; domnívá se, že 
by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
odvětvových, realistických a časově 
ohraničených cílech a pevných závazcích, 
které se budou skládat z vnitrostátně 
stanovených příspěvků a dalších vhodných 
nástrojů, finančních závazků a solidnějších 
záruk budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z posílené vnitrostátní strategie a 
akčních plánů pro problematiku 
biologické rozmanitosti a dalších 
vhodných nástrojů, finančních závazků a 
solidnějších záruk budování kapacit a 
monitorovacího a přezkumného 
mechanismu v délce trvání pěti let s 
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zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

důrazem na to, aby ambice postupně 
vzrůstaly; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
harmonizovaně shromažďovat srovnatelná 
a ucelená data a ukazatele, jakož i s nimi 
harmonizovaně nakládat, aby mohl 
monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, 
aby mohl monitorovací proces probíhat 
řádným způsobem;

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě právně závazné úmluvy; 
domnívá se, že by takový rámec měl mít 
jasný celkový cíl a měl by být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků na účely spojené s biologickou 
rozmanitostí a z dalších vhodných 
nástrojů, finančních závazků a solidnějších 
záruk budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby smluvní strany podávaly 
pravidelné zprávy a aby byla 
harmonizovaně shromažďována 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i aby se s nimi harmonizovaně 
nakládalo, aby tak mohl monitorovací 
proces probíhat řádným způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě právně závazné úmluvy; 
domnívá se, že takový rámec musí být 
založen na konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných a časově 
ohraničených cílech a pevných závazcích, 
které se budou skládat z vnitrostátně 
stanovených příspěvků a dalších vhodných 
nástrojů, finančních závazků a solidnějších 
záruk budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku biologické 
rozmanitosti i k obnově všech jejích prvků 
je zapotřebí mezinárodního rámce ve 
formě celosvětové závazné úmluvy; 
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se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

domnívá se, že by takový rámec měl být 
založen na konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí silnějšího 
mezinárodního rámce ve formě závazné 
úmluvy; domnívá se, že by takový rámec 
měl být založen na konkrétních, 
měřitelných a kvantifikovatelných, 
náročných, realistických a časově 
ohraničených cílech a pevných závazcích, 
které se budou skládat z vnitrostátně a 
regionálně stanovených příspěvků a 
dalších vhodných nástrojů, finančních 
závazků a solidnějších záruk budování 
kapacit a monitorovacího a přezkumného 
mechanismu v délce trvání pěti let s 
důrazem na to, aby ambice řádně 
spravovat chráněné oblasti postupně 
vzrůstaly, a zdůrazňuje, že je zapotřebí 
harmonizovaně shromažďovat srovnatelná 
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mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

a ucelená data a ukazatele, jakož i s nimi 
harmonizovaně nakládat, aby mohl 
monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

Or. el

Pozměňovací návrh 96
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
finančních závazků a solidnějších záruk 
budování kapacit a monitorovacího a 
přezkumného mechanismu v délce trvání 
pěti let s důrazem na to, aby ambice 
postupně vzrůstaly; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí harmonizovaně shromažďovat 
srovnatelná a ucelená data a ukazatele, 
jakož i s nimi harmonizovaně nakládat, aby 
mohl monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

13. zdůrazňuje, že k ochraně a 
zastavení současného úbytku celosvětové 
biologické rozmanitosti i k obnově všech 
jejích prvků je zapotřebí mezinárodního 
rámce ve formě závazné úmluvy; domnívá 
se, že by takový rámec měl být založen na 
konkrétních, měřitelných a 
kvantifikovatelných, náročných, 
realistických a časově ohraničených cílech 
a pevných závazcích, které se budou 
skládat z vnitrostátně stanovených 
příspěvků a dalších vhodných nástrojů, 
jako jsou akční plány na nižší než 
celostátní úrovni, z finančních závazků a 
solidnějších záruk budování kapacit a 
monitorovacího a přezkumného 
mechanismu v délce trvání pěti let s 
důrazem na to, aby ambice postupně 
vzrůstaly; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
harmonizovaně shromažďovat srovnatelná 
a ucelená data a ukazatele, jakož i s nimi 
harmonizovaně nakládat, aby mohl 
monitorovací proces probíhat řádným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
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Ramos

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že na mezinárodní 
úrovni bude vyvinuto úsilí a mezinárodní 
dohody budou splněny pouze v případě, 
že se zásadním způsobem zapojí všechny 
zúčastněné strany; vyzývá k tomu, aby v 
zájmu splnění závazků celosvětového 
rámce pro biologickou rozmanitost po 
roce 2020 vznikla koalice zúčastněných 
stran ze soukromého i veřejného sektoru; 
poukazuje na užitečnost „agendy řešení“, 
která byla vypracována v rámci Pařížské 
dohody s cílem připravit pozitivní agendu 
pro všechny zúčastněné strany spjatou s 
Rámcovou úmluvou OSN o změně 
klimatu (UNFCCC), a vyzývá k tomu, aby 
do rámce pro období po roce 2020 byly 
zařazeny obdobné iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
César Luena

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je třeba upustit 
od dobrovolných příslibů plnit závazné 
cíle; vyzývá proto Komisi, aby 
v připravované strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 
vytyčila právně závazné cíle pro EU 
a členské státy a aby stanovila právně 
závazné národní strategie a akční plány 
v oblasti biologické rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité 
minimalizovat časové prodlevy, které by 
mohly nastat mezi přijetím celosvětového 
rámce pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 a jeho převedením do 
vnitrostátních cílů pro biologickou 
rozmanitost, aby se předešlo zpoždění při 
přijímání konkrétních kroků k zastavení 
úbytku biologické rozmanitosti;

14. zdůrazňuje, že je důležité 
minimalizovat časové prodlevy, které by 
mohly nastat mezi přijetím celosvětového 
rámce pro biologickou rozmanitost na 
období po roce 2020 a jeho převedením do 
vnitrostátních cílů pro biologickou 
rozmanitost a akčních plánů na nižší než 
celostátní úrovni, aby se předešlo 
zpoždění při přijímání konkrétních kroků k 
zastavení úbytku biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o navýšení investic do 
přírody a lidí do roku 2020 i v následujícím 
období, kterou na 14. zasedání konference 
smluvních stran přijali představitelé vlád 
196 zemí; zdůrazňuje, že hospodářský růst 
může napomoci udržitelnému rozvoji, 
pouze pokud nepovede k úbytku biologické 
rozmanitosti a schopnosti přírody pomáhat 
lidem;

15. vítá dohodu o navýšení investic do 
přírody a lidí do roku 2020 i v následujícím 
období, kterou na 14. zasedání konference 
smluvních stran přijali představitelé vlád 
196 zemí; zdůrazňuje, že hospodářský růst 
může napomoci udržitelnému rozvoji, 
pouze pokud nepovede k úbytku biologické 
rozmanitosti, schopnosti přírody pomáhat 
lidem a schopnosti lidí chránit ji a mít k ní 
úctu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o navýšení investic do 
přírody a lidí do roku 2020 i v následujícím 
období, kterou na 14. zasedání konference 
smluvních stran přijali představitelé vlád 
196 zemí; zdůrazňuje, že hospodářský růst 
může napomoci udržitelnému rozvoji, 
pouze pokud nepovede k úbytku biologické 
rozmanitosti a schopnosti přírody pomáhat 
lidem;

15. vítá dohodu o navýšení investic do 
přírody a lidí do roku 2020 i v následujícím 
období, kterou na 14. zasedání konference 
smluvních stran přijali představitelé vlád 
196 zemí; zdůrazňuje, že hospodářský růst 
může napomoci udržitelnému rozvoji, 
pouze pokud vůbec nepovede k úbytku 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
přírody přispívat k dobrým životním 
podmínkám lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o navýšení investic do 
přírody a lidí do roku 2020 i v následujícím 
období, kterou na 14. zasedání konference 
smluvních stran přijali představitelé vlád 
196 zemí; zdůrazňuje, že hospodářský růst 
může napomoci udržitelnému rozvoji, 
pouze pokud nepovede k úbytku biologické 
rozmanitosti a schopnosti přírody pomáhat 
lidem;

15. vítá dohodu o navýšení investic do 
přírody a lidí do roku 2020 i v následujícím 
období, kterou na 14. zasedání konference 
smluvních stran přijali představitelé vlád 
196 zemí; zdůrazňuje, že hospodářský růst 
může napomoci udržitelnému rozvoji ve 
všech odvětvích, pouze pokud nepovede k 
úbytku biologické rozmanitosti a 
schopnosti přírody pomáhat lidem;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá závazek předsedkyně Komise 
Ursuly von der Leyenové předložit 
strategii v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2030 jako součást Zelené dohody; 
vyzývá Komisi, aby tuto strategii 
předložila před zasedáním stran Úmluvy o 
biologické rozmanitosti (COP15), 
neboť strategie bude klíčovým prvkem 
schopnosti EU vytyčit na COP15 vyšší 
cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
navrhla strategii, která se bude zabývat 
hlavními příčinami úbytku biologické 
rozmanitosti, a to na vnitřní i celosvětové 
úrovni, a jejíž součástí budou právně 
závazné cíle v oblasti ochrany a obnovy 
biologické rozmanitosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 106
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily soulad iniciativy „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a „cíle nulového znečištění“ 
se společnou zemědělskou politikou po 
roce 2020, a aby zejména řešily otázku 
snižování použití pesticidů, a to pomocí 
takových politických nástrojů, jako je 
snižování závislosti na pesticidech nebo 
stanovení celounijního cíle pro snížení 
používání pesticidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. vyzývá Komisi a EIB, aby do svých 
finančních nástrojů zahrnuly i prvky 
prověřování z hlediska biologické 
rozmanitosti, a zabránily tak nepříznivým 
dopadům na biologickou rozmanitost; 
vyzývá EIB, aby své environmentální 
a sociální normy aktualizovala 
podle ustanovení budoucí strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030;



PE642.918v01-00 62/120 AM\1190947CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 15 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15e. vyzývá ke stanovení právně 
závazného cíle pro celou EU, pokud jde 
o obnovení poškozených přírodních 
stanovišť do roku 2030 prostřednictvím 
obnovy přírodních lesů, rašelinišť, 
záplavových území, mokřadů, biologicky 
rozmanitých travinných porostů, 
pobřežních zón a mořských oblastí; 
vyjadřuje politování nad tím, že strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 nesplnila cíl obnovit 15 % 
poškozených ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 15 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15f. naléhavě vyzývá Komisi a EIB, aby 
do své vnější činnosti, zejména do svého 
nástroje financování vnější činnosti, 
začlenily prověřování z hlediska 
biologické rozmanitosti, a zajistily tak, aby 
žádné fondy ani systém financování EU 
nepřispívaly k čistému úbytku biologické 
rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils 
Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 15 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15g. připomíná svůj postoj k nástroji 
financování vnější činnosti v příštím VFR, 
v němž se uvádí, že v novém nástroji by 
mělo 45 % prostředků podporovat 
klimatické a environmentální cíle 
související s klimatem, správou 
a ochranou životního prostředí, 
biologickou rozmanitostí a bojem proti 
desertifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 15 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15i. vítá závazek Komise uvedený v 
pověřovacím dopise kandidáta 
na komisaře pro životní prostředí 
a námořní záležitosti, v němž se uvádí, 
že Evropa by měla jít příkladem, pokud 
jde o snahy o uzavření ambiciózní dohody 
na konferenci smluvních stran Úmluvy 
o biologické rozmanitosti v roce 2020, a 
měla by stát v čele celosvětového úsilí 
o omezení ztráty biologické rozmanitosti; 
je toho názoru, že globální ambice EU 
budou muset být v souladu s jejími 
opatřeními na úrovni Unie, která přijme 
v rámci strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030;
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Or. en

Pozměňovací návrh 112
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 15 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15j. vyzývá Komisi, aby zohlednila i 
omezení globální stopy EU, které by mělo 
být významným prvkem strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030, a zabránila tak rozporům mezi 
jejími interními a mezinárodními 
opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Manuel Pizarro, 
Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí;

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby stanovily jasný 
cíl pro začlenění tématu biologické 
rozmanitosti do VFR, který bude 
minimálně ve výši 10 %, a to vedle výdajů 
na začleňování problematiky týkající se 
klimatu; zdůrazňuje rovněž, že je třeba 
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zavést transparentnější, komplexnější 
a přísnější metodiku pro sledování výdajů 
na biologickou rozmanitost a změnu 
klimatu; znovu opakuje své výzvy k tomu, 
že je třeba přinejmenším zdvojnásobit 
současné financování programu LIFE; 
vyzývá rovněž k postupnému ukončení 
vyplácení škodlivých subvencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Pascal Canfin, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, 
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí;

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
poukazuje na to, že pro zajištění 
transparentnosti a účinnosti financování 
biologické rozmanitosti jsou nezbytné 
dohledatelné zdroje; vyzývá Komisi 
a Radu, aby postupně ukončily vyplácení 
škodlivých subvencí, jako jsou dotace 
na fosilní paliva, neudržitelný rybolov 
nebo neudržitelné zavlažování; trvá 
na tom, že v zájmu důslednosti by Komise 
měla zachovat finanční krytí programu 
LIFE; zdůrazňuje, že budoucí udržitelný 
finanční plán bude muset účastníkům 
finančního trhu pomoci pochopit jejich 
rizika spojená se ztrátou biologické 
rozmanitosti tím, že do požadavků 
na zveřejňování finančních informací 
zahrne biologickou rozmanitost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí;

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; vyzývá k lepšímu 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci a k 
většímu začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik tak, aby to mělo 
významný a pozitivní účinek pro 
naplňování Vize 2050; vyzývá ke zvýšení 
rozpočtu programu LIFE na nejméně 1 % 
příštího VFR; vyzývá Komisi a Radu, aby 
postupně ukončily vyplácení škodlivých 
subvencí a zajistily soudržnost všech 
fondů a programů EU tak, aby žádné 
výdaje z rozpočtu EU nepřispívaly 
ke ztrátě biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí;

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby urychleně 
přijaly opatření ke zrušení subvencí 
na fosilní paliva do roku 2020 a subvencí, 
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které škodí životnímu prostředí, a zlepšily 
tak jednotnost a důvěryhodnost EU, 
pokud jde o zachování biologické 
rozmanitosti a přírodních ekosystémů, 
a podpořily přechod na čisté energetické 
systémy a klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí;

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí 
a stanovily pro následující programové 
období nový obecný cíl pro výdaje na 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
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příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí;

příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení subvencí poškozujících 
biologickou rozmanitost;

Or. cs

Pozměňovací návrh 119
Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 
spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí;

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
přiměřené a dostatečné prostředky; 
zdůrazňuje, že posuzování stavu biologické 
rozmanitosti v příštím víceletém finančním 
rámci bude spolu se začleňováním tohoto 
hlediska do všech oblastí politik mít 
významný a pozitivní účinek pro 
naplňování Vize 2050; vyzývá Komisi a 
Radu, aby postupně ukončily vyplácení 
škodlivých subvencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti v 
příštím víceletém finančním rámci bude 

16. upozorňuje na to, že je nutné na 
biologickou rozmanitost vyčlenit 
dostatečné prostředky; zdůrazňuje, že 
posuzování stavu biologické rozmanitosti a 
klimatu v příštím víceletém finančním 
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spolu se začleňováním tohoto hlediska do 
všech oblastí politik mít významný a 
pozitivní účinek pro naplňování Vize 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby postupně 
ukončily vyplácení škodlivých subvencí;

rámci bude spolu se začleňováním tohoto 
hlediska do všech oblastí politik mít 
významný a pozitivní účinek pro 
naplňování Vize 2050; vyzývá Komisi a 
Radu, aby postupně ukončily vyplácení 
škodlivých subvencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že začleňování 
problematiky biologické rozmanitosti musí 
být doprovázeno shromažďováním údajů; 
se znepokojením konstatuje, že základní 
výzkum včetně taxonomie, která má pro 
tento účel zásadní význam, je zcela 
nedostatečně financován a postrádá 
podporu v oblasti financování politiky 
a výzkumu; vyzývá k přidělení 
odpovídajících finančních prostředků z 
programu Horizont Evropa na základní 
výzkumné projekty a budování kapacit a k 
tomu, aby byla za tímto účelem použita i 
osa technické pomoci z jiných fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že podle sledování 
výdajů spojených s biologickou 
rozmanitostí poskytuje přibližně 75 % 
celkové podpory ze všech nástrojů EU 
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společná zemědělská politika2a;  
připomíná však, že součástí této politiky 
jsou dosud i subvence, které škodí 
životnímu prostředí a k jejichž ukončení 
vyzývá ve svém usnesení o přezkumu 
strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti v polovině období; 
zdůrazňuje nesoudržnost; vyzývá proto 
k vytvoření ambiciózního rámce, v němž 
budou vytyčeny konkrétní a měřitelné 
ukazatele a ambiciózní cíle a který nebude 
v rámci SZP financovat škodlivé politické 
nástroje;
_________________
2a Návrh souhrnného rozpočtu Evropské 
unie na rozpočtový rok 2019; z částky ve 
výši 85 miliard EUR poskytuje SZP 
údajně 68 miliard EUR; uvedeno i zde 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocum
ents/ap19_09/ap_biodiversity_en.pdf;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti, který bude spojen 
s plněním úmluvy CBD; vyzývá podniky a 
finanční instituce, aby převzaly a sdílely 
pevné závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nových finančních 
nástrojů, které by zajistily pákový efekt 
financování biologické rozmanitosti 
v rámci Globálního fondu pro životní 
prostředí; vyzývá podniky a finanční 
instituce, aby převzaly a sdílely pevné 
závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy;
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soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti, který bude spojen 
s plněním úmluvy CBD; vyzývá podniky a 
finanční instituce, aby převzaly a sdílely 
pevné závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu;

17. vyzývá podniky a finanční 
instituce, aby převzaly a sdílely pevné 
závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti, který bude spojen 
s plněním úmluvy CBD; vyzývá podniky a 
finanční instituce, aby převzaly a sdílely 
pevné závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti, který bude spojen 
s plněním úmluvy CBD; vyzývá podniky a 
finanční instituce, aby převzaly a sdílely 
pevné závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu; vyzývá 
proto Komisi, členské státy a EIB, aby 
vypracovaly konkrétní normy pro soubor 
údajů o finančních tocích týkajících se 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti, který bude spojen 
s plněním úmluvy CBD; vyzývá podniky a 
finanční instituce, aby převzaly a sdílely 
pevné závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti, který bude spojen 
s plněním úmluvy CBD; konstatuje, že 
hospodářské činnosti mohou být 
významným faktorem přispívajícím k 
celosvětovému úbytku biologické 
rozmanitosti a ke ztrátě přírodního 
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činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu;

kapitálu; vyzývá proto podniky a finanční 
instituce, aby převzaly a sdílely pevné 
závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti, který bude spojen 
s plněním úmluvy CBD; vyzývá podniky a 
finanční instituce, aby převzaly a sdílely 
pevné závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti propojeného s 
CBD a vyvinuly při tom maximální úsilí o 
začlenění hlediska biologické rozmanitosti 
do stávajících fondů; vyzývá podniky a 
finanční instituce, aby převzaly a sdílely 
pevné závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
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jakoukoli potenciální reformu; podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení nového mezinárodního 
finančního mechanismu pro zachování 
biologické rozmanitosti, který bude spojen 
s plněním úmluvy CBD; vyzývá podniky a 
finanční instituce, aby převzaly a sdílely 
pevné závazky ve vztahu k biologické 
rozmanitosti a přispívaly k jejímu 
prospěchu, a to i ověřováním dopadů jejich 
činnosti na tuto oblast, a vyzdvihuje 
význam pákového efektu, který v tom 
směru mají soukromé finanční iniciativy; 
vyjadřuje politování nad tím, že soubory 
údajů o finančních tocích ve prospěch 
biologické rozmanitosti, které pocházejí z 
domácích a mezinárodních veřejných a 
soukromých zdrojů, jsou nesourodé, což 
ohrožuje sledovací systémy a systémy pro 
podávání zpráv a negativně ovlivňuje 
jakoukoli potenciální reformu;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily zavedení dodatečného 
mezinárodního finančního mechanismu pro 
zachování biologické rozmanitosti, který 
bude spojen s plněním úmluvy CBD; 
vyzývá podniky a finanční instituce, aby 
převzaly a sdílely pevné závazky ve vztahu 
k biologické rozmanitosti a přispívaly k 
jejímu prospěchu, a to i ověřováním 
dopadů jejich činnosti na tuto oblast, a 
vyzdvihuje význam pákového efektu, který 
v tom směru mají soukromé finanční 
iniciativy; vyjadřuje politování nad tím, že 
soubory údajů o finančních tocích ve 
prospěch biologické rozmanitosti, které 
pocházejí z domácích a mezinárodních 
veřejných a soukromých zdrojů, jsou 
nesourodé, což ohrožuje sledovací systémy 
a systémy pro podávání zpráv a negativně 
ovlivňuje jakoukoli potenciální reformu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic v zájmu naplňování závazků 

vypouští se
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vyplývajících z Pařížské dohody pro to, 
aby se zmírnily dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic v zájmu naplňování závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody pro to, 
aby se zmírnily dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost;

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic v zájmu naplňování závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody pro to, 
aby se zmírnily dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost; připomíná, že 
značná část investic provedených v rámci 
Pařížské dohody by měla být použita k 
zachování a obnově biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic v zájmu naplňování závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody pro to, 
aby se zmírnily dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost;

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic, mimo jiné do přírodních řešení a 
odpovídajících iniciativ, které budou 
pozitivně přispívat jak k biologické 
rozmanitosti, tak i k opatřením v oblasti 
klimatu, čímž zároveň sníží dopady změny 
klimatu na biologickou rozmanitost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic v zájmu naplňování závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody pro to, 
aby se zmírnily dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost;

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic v zájmu naplňování závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody, aby se 
omezily dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost a byl využíván 
potenciál přírodních řešení ke zmírňování 
změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic v zájmu naplňování závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody pro to, 
aby se zmírnily dopady změny klimatu na 
biologickou rozmanitost;

18. zdůrazňuje význam zvyšování 
investic v zájmu naplňování závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody a 
postupného ukončování investic s 
nepříznivým dopadem na životní prostředí 
pro to, aby se zmírnily dopady změny 
klimatu na biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá rozhodnutí skupiny EIB sladit 19. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 
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všechny své finanční aktivity s cíli 
vytyčenými Pařížskou dohodou a 
vynakládat nejméně 50 % finančních 
prostředků EIB na opatření v oblasti 
klimatu; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s členskými státy a 
finančním odvětvím na sladění svých 
činností s Pařížskou dohodou a aby 
přihlížela k ochraně biologické 
rozmanitosti při provádění finančních 
transakcí a investic na úrovni EU i mimo 
ni;

s členskými státy a finančním odvětvím v 
zájmu ochrany biologické rozmanitosti při 
provádění finančních transakcí a investic 
na úrovni EU i mimo ni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá rozhodnutí skupiny EIB sladit 
všechny své finanční aktivity s cíli 
vytyčenými Pařížskou dohodou a 
vynakládat nejméně 50 % finančních 
prostředků EIB na opatření v oblasti 
klimatu; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s členskými státy a 
finančním odvětvím na sladění svých 
činností s Pařížskou dohodou a aby 
přihlížela k ochraně biologické 
rozmanitosti při provádění finančních 
transakcí a investic na úrovni EU i mimo 
ni;

19. vítá rozhodnutí skupiny EIB sladit 
všechny své finanční aktivity s cíli 
vytyčenými Pařížskou dohodou a 
vynakládat nejméně 50 % finančních 
prostředků EIB na opatření v oblasti 
klimatu; vyzývá EIB, aby ve svém 
finančním portfoliu nadále rozšiřovala 
ochranu biologické rozmanitosti; vyzývá 
Komisi, aby spolupracovala s členskými 
státy a finančním odvětvím na sladění 
svých činností s Pařížskou dohodou a aby 
přihlížela k ochraně biologické 
rozmanitosti při provádění finančních 
transakcí a investic na úrovni EU i mimo 
ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh usnesení
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Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá rozhodnutí skupiny EIB sladit 
všechny své finanční aktivity s cíli 
vytyčenými Pařížskou dohodou a 
vynakládat nejméně 50 % finančních 
prostředků EIB na opatření v oblasti 
klimatu; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s členskými státy a 
finančním odvětvím na sladění svých 
činností s Pařížskou dohodou a aby 
přihlížela k ochraně biologické 
rozmanitosti při provádění finančních 
transakcí a investic na úrovni EU i mimo 
ni;

19. vítá rozhodnutí skupiny EIB sladit 
všechny své finanční aktivity s cíli 
vytyčenými Pařížskou dohodou a 
vynakládat nejméně 50 % finančních 
prostředků EIB na opatření v oblasti 
klimatu; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s členskými státy a 
finančním odvětvím na sladění svých 
činností s Pařížskou dohodou a zajištění 
toho, aby transakce a investice na úrovni 
EU i mimo ni byly prověřovány z hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. poukazuje na to, že mezinárodní 
organizace jako Mezinárodní měnový 
fond (MMF), Program OSN pro životní 
prostředí a OECD se shodují na tom, že k 
zásadním nástrojům k řešení problémů v 
oblasti životního prostředí, jako je úbytek 
biologické rozmanitosti, patří ekologické 
daně;  vítá iniciativy, které přispívají k 
výměně poznatků a k dialogu o ekologické 
fiskální reformě, jako je například síť pro 
ekologickou fiskální politiku, kterou 
provozuje Program OSN pro životní 
prostředí a Mezinárodní měnový fond 
(MMF); připomíná aičijský cíl č. 3 a 
upozorňuje na to, že k ochraně a 
udržitelnému využívání biologické 
rozmanitosti jsou zapotřebí pozitivní 
pobídky, a poukazuje také na cíl 
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udržitelného rozvoje č. 15 a na to, že na 
ochranu a udržitelné využívání biologické 
rozmanitosti a ekosystémů je třeba uvolnit 
a výrazně navýšit finanční prostředky ze 
všech zdrojů; zdůrazňuje proto, že existuje 
velký potenciál spravedlivých 
ekologických daní, které by byly v souladu 
se zásadou "znečišťovatel platí" a sloužily 
k omezování ekologických škod a 
vytváření finančních zdrojů na ochranu 
přírody; vyzývá EU a její členské státy, 
aby ekologických daní více využívaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. se znepokojením konstatuje, že s 
úsilím o zvrácení nepříznivého trendu 
snižování biologické rozmanitosti souvisí 
pouze 8,3 % celkových finančních 
závazků, což je nejnižší procentní podíl od 
roku 2015, a to navzdory bezprecedentní a 
zrychlující se míře vymírání druhů; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila prostředky na 
zajištění dlouhodobé a soudržné ochrany 
biologické rozmanitosti v celé Unii; trvá 
na tom, že by se příští VFR měl opírat o 
solidní metodiku, která umožní sledovat 
biologickou rozmanitost a bránit riziku 
nadhodnocování opatření k její ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby provedla 
analýzu a posouzení toho, zda by 
stanovení "ceny přírody", v níž by se 
odrážel příspěvek přírody k 
hospodářskému růstu, mohlo omezit a 
racionalizovat využívání přírodních druhů 
a ekosystémů a snížit dopad na ně, a tím 
přispět k zastavení úbytku biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils 
Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lesnictví, zemědělství a půda Lesnictví, zemědělství, rybolov a půda

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lesnictví, zemědělství a půda Lesnictví, zemědělství, půda a rybolov

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
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Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lesnictví, zemědělství a půda (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že udržitelné zemědělství a 
lesnictví významně přispívají k 
rozmanitosti druhů, stanovišť a ekosystémů 
a snižují dopady klimatických změn;

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že udržitelné zemědělství a 
lesnictví významně přispívají k 
rozmanitosti druhů, stanovišť a ekosystémů 
a snižují dopady klimatických změn, 
zejména prostřednictvím absorpce a 
pohlcování uhlíku; poukazuje na to, že 
biologická rozmanitost má velmi 
významný vliv na zachování zemědělské 
výroby a zajištění dostatku potravin, 
zejména vezmeme-li v úvahu opylovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že udržitelné zemědělství a 
lesnictví významně přispívají k 
rozmanitosti druhů, stanovišť a 

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že je nutné zdokonalit 
zemědělské a lesnické postupy a zajistit 
jejich udržitelnost s cílem minimalizovat 
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ekosystémů a snižují dopady klimatických 
změn;

jejich negativní vliv na rozmanitost druhů, 
stanovišť a ekosystémů a snížit jejich 
dopad na změnu klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že udržitelné zemědělství a 
lesnictví významně přispívají k 
rozmanitosti druhů, stanovišť a ekosystémů 
a snižují dopady klimatických změn;

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že tradiční formy užití půdy a 
extenzivní řízení s úzkým vztahem k 
přírodě významně přispívají k rozmanitosti 
druhů, stanovišť a ekosystémů a snižují 
dopady klimatických změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils 
Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že udržitelné zemědělství a 
lesnictví významně přispívají k 
rozmanitosti druhů, stanovišť a ekosystémů 
a snižují dopady klimatických změn;

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že agroekologické postupy, 
lesnictví a udržitelný rybolov významně 
přispívají k rozmanitosti druhů, stanovišť a 
ekosystémů a snižují dopady klimatických 
změn;

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že zemědělská činnost, 
zdravá půda a zachování biologické 
rozmanitosti spolu úzce souvisejí; 
zdůrazňuje, že udržitelné zemědělství a 
lesnictví významně přispívají k 
rozmanitosti druhů, stanovišť a ekosystémů 
a snižují dopady klimatických změn;

20. zdůrazňuje, že zemědělství a 
rybolov, zdravá půda a zachování 
biologické rozmanitosti spolu úzce 
souvisejí; zdůrazňuje, že udržitelné 
zemědělství a lesnictví významně 
přispívají k rozmanitosti druhů, stanovišť a 
ekosystémů a snižují dopady klimatických 
změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že substitučním 
efektem lesních produktů nelze 
kompenzovat úbytek původních 
(primárních) lesů, které jsou považovány 
za nenahraditelné3a a měly by být 
chráněny právními kroky a pobídkami 
zaměřenými na jejich komplexních 
charakter, propojenost a 
reprezentativnost;
_________________
3a Posílení opatření EU na ochranu a 
obnovu světových lesů (COM(2019) 352 
final)

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně 
udržitelného využívání přípravků na 
ochranu rostlin a strategií, aby se zajistila 
ochrana půdy a stanovišť; vyzývá Komisi, 
členské státy a regionální samosprávy, aby 
navýšily objem podpory v odvětví 
zemědělství a lesnictví při přechodu na 
udržitelné postupy;

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; poukazuje na to, že podle 
odhadů Komise stojí za 70 % celkových 
negativních dopadů na biologickou 
rozmanitost intenzivní živočišná výroba; 
zdůrazňuje, že biologická rozmanitost 
celkově klesá, kdykoli se zvyšuje intenzita 
zemědělské výroby a že zemědělství se 
postupně stále více podobá průmyslové 
výrobě a stále více podniků se soustředí na 
jediný druh nebo odrůdu s vysokými 
výnosy, což vede mimo jiné k vyššímu 
používání chemických látek; vyzývá 
smluvní strany, aby přijaly jednoznačné 
závazky v oblasti lesnictví a udržitelného, 
ekologického zemědělství a aby v rámci 
této činnosti přijímaly strategie a novely 
stávající legislativy a požadavků s cílem 
rozšířit uplatňování nejúčinnějších 
agronomických postupů, při nichž se 
nepoužívají škodlivé přípravky na ochranu 
rostlin, a tím zajistit plnou ochranu 
lidského zdraví, půdy a stanovišť;  vyzývá 
Komisi, členské státy a regionální 
samosprávy, aby přestaly dotovat 
intenzivní živočišnou výrobu a 
monokulturní hospodářství, více 
podporovaly udržitelné postupy v 
zemědělství a lesnictví a propagovaly 
různé formy zdravého životního stylu a 
zdravého stravování s menším množstvím 
živočišných produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou 
rozmanitost negativní vliv; vyzývá smluvní 
strany, aby se důrazně zavázaly k 
udržitelnému zemědělství a lesnictví, 
včetně udržitelného využívání přípravků na 
ochranu rostlin a strategií, aby se zajistila 
ochrana půdy a stanovišť; vyzývá Komisi, 
členské státy a regionální samosprávy, aby 
navýšily objem podpory v odvětví 
zemědělství a lesnictví při přechodu na 
udržitelné postupy;

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství a intenzivní rybolov mají na 
biologickou rozmanitost negativní vliv; 
vyzývá smluvní strany, aby se důrazně 
zavázaly k udržitelnému zemědělství, 
lesnictví a rybolovu, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin, 
strategií k zajištění ochrany půdy a 
stanovišť a zvýšené selektivity s cílem 
omezit kumulativní dopady na mořské a 
pobřežní ekosystémy a přispět k obnově 
rybích populací v citlivých zónách a v 
oblastech, kde dochází nadměrnému 
rybolovu; vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální samosprávy, aby navýšily objem 
podpory v odvětví zemědělství, lesnictví a 
rybolovu při přechodu na udržitelné 
postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou 
rozmanitost negativní vliv; vyzývá smluvní 
strany, aby se důrazně zavázaly k 
udržitelnému zemědělství a lesnictví, 
včetně udržitelného využívání přípravků na 
ochranu rostlin a strategií, aby se zajistila 
ochrana půdy a stanovišť; vyzývá Komisi, 
členské státy a regionální samosprávy, aby 
navýšily objem podpory v odvětví 
zemědělství a lesnictví při přechodu na 
udržitelné postupy;

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství a používání pesticidů mají na 
biologickou rozmanitost negativní vliv; 
vyzývá proto Komisi a smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
snížení jejich používání, jakož i strategií 
na ochranu půdy a stanovišť; vyzývá 
Komisi, aby navrhla celounijní ambiciózní 
závazný cíl pro snížení používání pesticidů 
a vyzývá Komisi, členské státy a regionální 
samosprávy, aby navýšily objem podpory v 
odvětví zemědělství a lesnictví při 
přechodu na udržitelné postupy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 152
Pascal Canfin, Susana Solís Pérez

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
strategií, aby se zajistila ochrana půdy a 
stanovišť; vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální samosprávy, aby navýšily objem 
podpory v odvětví zemědělství a lesnictví 
při přechodu na udržitelné postupy;

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
menšího používání pesticidů, jakož i 
strategií na ochranu půdy a stanovišť; 
vyzývá Komisi, členské státy a regionální 
samosprávy, aby navýšily objem podpory v 
odvětví zemědělství a lesnictví při 
přechodu na udržitelné postupy s cílem 
dosáhnout toho, aby EU neměla negativní 
vliv na úbytek a zhoršování stavu 
primárních lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně 
udržitelného využívání přípravků na 
ochranu rostlin a strategií, aby se zajistila 
ochrana půdy a stanovišť; vyzývá Komisi, 
členské státy a regionální samosprávy, aby 
navýšily objem podpory v odvětví 

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně požadavků 
a strategií na udržitelné využívání 
přípravků na ochranu rostlin a živin, 
ochranu půdy a stanovišť a druhů, které 
poskytují důležité ekosystémové služby, 
jako je například opylování; vyzývá 
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zemědělství a lesnictví při přechodu na 
udržitelné postupy;

Komisi, členské státy a regionální 
samosprávy, aby navýšily objem podpory v 
odvětví zemědělství a lesnictví při 
přechodu na udržitelné postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou 
rozmanitost negativní vliv; vyzývá smluvní 
strany, aby se důrazně zavázaly k 
udržitelnému zemědělství a lesnictví, 
včetně udržitelného využívání přípravků na 
ochranu rostlin a strategií, aby se zajistila 
ochrana půdy a stanovišť; vyzývá Komisi, 
členské státy a regionální samosprávy, aby 
navýšily objem podpory v odvětví 
zemědělství a lesnictví při přechodu na 
udržitelné postupy;

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství a lesnictví mají na biologickou 
rozmanitost negativní vliv; vyzývá smluvní 
strany, aby se důrazně zavázaly k 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
organických a minerálních hnojiv, jakož i 
strategií na ochranu půdy a stanovišť; 
vyzývá Komisi, členské státy a regionální 
samosprávy, aby navýšily objem podpory v 
odvětví zemědělství a lesnictví při 
přechodu na udržitelné postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
strategií, aby se zajistila ochrana půdy a 
stanovišť; vyzývá Komisi, členské státy a 

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
strategií, aby se zajistila ochrana půdy a 
stanovišť; vyzývá Komisi, členské státy a 
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regionální samosprávy, aby navýšily objem 
podpory v odvětví zemědělství a lesnictví 
při přechodu na udržitelné postupy;

regionální samosprávy, aby navýšily objem 
podpory v odvětví zemědělství, a případně 
i v odvětví lesnictví při přechodu na 
udržitelné postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
strategií, aby se zajistila ochrana půdy a 
stanovišť; vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální samosprávy, aby navýšily objem 
podpory v odvětví zemědělství a lesnictví 
při přechodu na udržitelné postupy;

21. konstatuje nicméně, že 
neudržitelné zemědělství má na 
biologickou rozmanitost negativní vliv; 
vyzývá smluvní strany, aby se důrazně 
zavázaly k udržitelnému zemědělství a 
lesnictví, včetně udržitelného využívání 
přípravků na ochranu rostlin a strategií, aby 
se zajistila ochrana půdy a stanovišť; 
vyzývá Komisi, členské státy a regionální 
samosprávy, aby navýšily objem podpory v 
odvětví zemědělství a lesnictví při 
přechodu na udržitelné postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že intenzivní 
zemědělství má na biologickou rozmanitost 
negativní vliv; vyzývá smluvní strany, aby 
se důrazně zavázaly k udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
strategií, aby se zajistila ochrana půdy a 
stanovišť; vyzývá Komisi, členské státy a 

21. poukazuje na negativní vliv 
intenzivního zemědělství na biologickou 
rozmanitost; vyzývá smluvní strany, aby se 
důrazně zavázaly k udržitelným 
potravinovým systémům a udržitelnému 
zemědělství a lesnictví, včetně udržitelného 
využívání přípravků na ochranu rostlin a 
strategií, aby se zajistila ochrana půdy a 
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regionální samosprávy, aby navýšily objem 
podpory v odvětví zemědělství a lesnictví 
při přechodu na udržitelné postupy;

stanovišť; vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální samosprávy, aby podporu v 
odvětví zemědělství a lesnictví orientovaly 
na udržitelné postupy a ekorežimy;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že Komise ve sdělení 
„Posílení opatření EU na ochranu a 
obnovu světových lesů“ uvádí, že EU se 
na světové deforestaci, měřené celkovou 
konečnou spotřebou, podílí deseti 
procenty; vyzývá Komisi, aby zajistila 
jednotnou definici dodavatelských 
řetězců, které se nepodílí na deforestaci, s 
cílem zvýšit transparentnost 
dodavatelských řetězců a minimalizovat 
riziko deforestace a degradace lesů v 
souvislosti s dovozem komodit do EU; 
vyzývá proto Komisi, aby přijala nové 
předpisy, které zajistí, aby komodity a 
produkty prodávané na unijním trhu byly 
udržitelné a bylo možné vysledovat jejich 
původ a aby nebyly spojeny s negativními 
ekologickými a sociálními dopady, jako je 
deforestace, degradace lesů, přeměna 
nebo degradace přírodních ekosystémů 
nebo porušování lidských práv; má za to, 
že tyto právní předpisy by se měly zakládat 
na principu náležité péče, aby byla možná 
identifikace, prevence a zmírnění rizik a 
dopadů v oblasti životního prostředí, 
sociálních věcí a lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
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Susana Solís Pérez, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 15 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15h. vyzývá Komisi, aby vytrvala ve 
svém úsilí, které má vést jednak k 
akčnímu plánu EU proti odlesňování a 
znehodnocování lesů - který by obsahoval 
konkrétní regulační opatření, jež by 
zaručila, že žádná činnost dodavatelských 
řetězců ani finanční transakce spojené s 
EU nepovedou k odlesňování a 
znehodnocování lesů - a jednak k 
akčnímu plánu EU týkajícímu se 
palmového oleje; má za to, že opatření EU 
proti deforestaci by měly řešit to, co je její 
hlavní motivací, totiž produkce palmového 
oleje, soji, hovězího masa a kakaa; žádá 
Komisi, aby v Evropě co nejdříve ukončila 
prodej biopaliv, které jsou spojeny s 
rizikem nepřímých změn ve využívání 
půdy; vyzývá Komisi, aby přijala 
jednotnou definici výrazu „nezpůsobující 
odlesňování“; poukazuje na to, že 
výkonný místopředseda Frans 
Timmermans a komisař Virginius 
Sinkevičius na svých slyšeních přislíbili, 
že ve věci dodavatelských řetězců 
nezpůsobujících odlesňování dosáhnou 
pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná, že podle sdělení 
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Komise "Posílení opatření EU na 
ochranu a obnovu světových lesů" jsou 
lesy, které pokrývají 30 % světové pevniny 
a jsou domovem 80 % druhů, nezbytnou 
součástí systémů, bez nichž by život na 
Zemi nebyl možný; zdůrazňuje, 
že odlesňování je jednou z hlavních příčin 
úbytku biologické rozmanitosti; vyjadřuje 
znepokojení nad dopadem spotřeby v EU 
na deforestaci, protože EU je konečným 
konzumentem 10 % produktů spojených s 
deforestací; vyzývá Komisi, aby navrhla 
komplexní soubor opatření ke snížení 
ekologické stopy, kterou zanechává 
spotřeba v EU, a aby do tohoto souboru 
zahrnula také právní předpisy, které 
zajistí, že dodavatelské řetězce nebudou s 
deforestací nijak spojeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrhy regulačních opatření, jejichž 
součástí by byly i požadavky náležité péče 
pro podniky a finanční instituce s cílem 
zajistit, aby dodavatelské řetězce 
zemědělských a lesních produktů na trhu 
EU byly udržitelné a nebyly spojeny s 
deforestací;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
finančně podporovaly zemědělské a 
lesnické postupy, které jsou v souladu s 
cíli biologické rozmanitosti, jako je 
integrovaná ochrana před škůdci, 
integrované řízení živit, ekologické 
zemědělství, agroekologické postupy, 
ochrana půdy a vody, konzervační 
zemědělství, agrolesnictví, silvopastorální 
systémy, zavodňování, malé nebo 
roztroušené systémy a postupy ke 
zlepšování životních podmínek zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná, že vědci se shodují5a na 
tom, že společná zemědělská politika vedla 
k intenzifikaci zemědělské činnosti a ke 
katastrofálnímu úbytku volně žijících 
druhů, a vyzývá evropské instituce, aby 
neprodleně přistoupily k dalekosáhlé 
reformě SZP; 
_________________
5a konsenzus formulovaný v otevřeném 
dopise, podepsaném přibližně 2500 vědci, 
který společně zaslala skupina organizací 
(European Ornithologists Union, 
European Mammal Foundation, Societas 
Europaea Herpetologica, Sociates 
Europaea Lepidopterologica, Butterfly 
Conservation Europe, European Bird 
Census Council).

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby přijala cílená 
legislativní opatření k zastavení spotřeby a 
degradace půdy, a prohloubila tak činnost 
Unie směřující k dosažení domácích i 
mezinárodních cílů v oblasti změny 
klimatu a biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a aby začlenila ochranu 
přírody do všech příslušných politik a 
programů EU;

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a aby začlenila ochranu 
přírody do všech příslušných politik a 
programů EU a přijala právně závazné cíle 
obnovy pro 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
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Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a aby začlenila ochranu 
přírody do všech příslušných politik a 
programů EU;

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; poukazuje nicméně na to, že 
pokračující úbytek biologické rozmanitosti 
ohrožuje potravinovou bezpečnost a 
výživu; vyzývá smluvní strany, aby v 
programech přispívajících k zabezpečení 
dostatku potravin a zlepšování výživy 
prosazovaly udržitelné využívání 
biologické rozmanitosti a současně 
přispívaly k dosažení cílů udržitelného 
rozvoje se zvláštním zaměřením na cíl 2 - 
Konec hladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá ochrana lesů, mokřadů, 
rašelinišť a travních porostů a obnova 
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ekosystémů, a aby začlenila ochranu 
přírody do všech příslušných politik a 
programů EU;

lesů, mokřadů, rašelinišť, travních porostů 
a pobřežních ekosystémů, a aby začlenila 
ochranu přírody do všech příslušných 
politik a programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a aby začlenila ochranu 
přírody do všech příslušných politik a 
programů EU;

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy a moří 
na biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a aby začlenila ochranu 
přírody a zastavení nadměrného rybolovu 
do všech příslušných politik a programů 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 

22. upozorňuje na skutečnost, že podle 
dokumentu W.P.P. (Perspektivy vývoje 
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světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a aby začlenila ochranu 
přírody do všech příslušných politik a 
programů EU;

světové populace) z června 2019 má počet 
obyvatelstva zeměkoule vzrůst v 
nadcházejících 30 letech o 2 miliardy osob, 
čímž se zvýší vliv využívání půdy na 
biologickou rozmanitost a pohlcování 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a to primárně za hranicemi 
EU, a aby začlenila ochranu přírody do 
všech příslušných politik a programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že mnoho z opatření 
pro zmírnění změny klimatu v EU, 
zejména v oblasti pohlcování uhlíku 
prostřednictvím komerčního lesnictví, 
dosud mělo negativní vliv na biologickou 
rozmanitost; poukazuje na to, že tato 
opatření mají také sociální dopady, 
protože mají vliv na místní komunity a na 
jejich vztah k přírodnímu prostředí; 
zdůrazňuje, že nejdůležitějším nástrojem 
ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení 
se jí a k podpoře biologické rozmanitosti 
jsou přírodní řešení, která musí 
podporovat zdravé ekosystémy a 
respektovat původní druhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
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Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že jednou z hlavních 
příčin úbytku biologické rozmanitosti v 
globálním měřítku je deforestace a emise 
LULUCF v důsledku deforestace patří k 
významným příčinám změny klimatu; 
zdůrazňuje, že opatření týkající se lesů 
musí být koherentní, bránit stejnou měrou 
úbytku biologické rozmanitosti i dopadům 
změny klimatu a zvyšovat přirozený 
propad uhlíku v EU a současně chránit a 
zvyšovat biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá, aby byla v rámci strategie 
EU pro biologickou rozmanitost zajištěna 
přísná ochrana primárních, komplexních 
a původních lesů, mokřadů, travních 
porostů s vysokou rozmanitostí druhů, 
pobřežních ekosystémů, ohnisek 
biodiverzity a bohatých rezervoárů uhlíku 
na nejméně pěti procentech území EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 173
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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22a. vyzývá Komisi, aby neprodleně 
začala těžit z potenciálu pro zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí, který v 
sobě ukrývá obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a aby začlenila ochranu 
přírody do všech příslušných politik a 
programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. poukazuje na negativní vliv 
intenzivního zemědělství na biologickou 
rozmanitost, zejména vezmeme-li v úvahu 
používání pesticidů a herbicidů, geneticky 
modifikovaných plodin a monokultur, 
protože ty mají škodlivý vliv na volně žijící 
druhy, genetickou rozmanitost rostlin, 
půdní mikroorganismy a hmyz, zejména 
včely; konstatuje, že jedna desetina 
včelích druhů v Evropě je kriticky 
ohrožena;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že znečištění, růst měst, 
zakrývání půdy a ničení stanovišť patří 
mezi další významné příčiny úbytku 
biologické rozmanitosti; připomíná, že 

23. konstatuje, že znečištění, růst měst, 
zakrývání půdy a ničení stanovišť patří 
mezi další významné příčiny úbytku 
biologické rozmanitosti; připomíná, že 
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podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se rozloha 
městských oblastí od roku 1992 
zdvojnásobila; vyzývá k důkladnějšímu 
posouzení toho, jakou úlohu zastávají 
městské oblasti a města samotná při 
zachovávání biologické rozmanitosti, a 
dále k hlubšímu zapojení měst a místních 
orgánů do vymezování politik ochrany 
biologické rozmanitosti;

podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se rozloha 
městských oblastí od roku 1992 
zdvojnásobila; vyzývá k důkladnějšímu 
posouzení toho, jakou úlohu zastávají 
městské oblasti a města samotná při 
zachovávání biologické rozmanitosti, a 
dále k hlubšímu zapojení měst a místních 
orgánů do vymezování politik ochrany a 
zachování biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb, jakož i do 
monitorování, vykazování a ověřování;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že znečištění, růst měst, 
zakrývání půdy a ničení stanovišť patří 
mezi další významné příčiny úbytku 
biologické rozmanitosti; připomíná, že 
podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se rozloha 
městských oblastí od roku 1992 
zdvojnásobila; vyzývá k důkladnějšímu 
posouzení toho, jakou úlohu zastávají 
městské oblasti a města samotná při 
zachovávání biologické rozmanitosti, a 
dále k hlubšímu zapojení měst a místních 
orgánů do vymezování politik ochrany 
biologické rozmanitosti;

23. konstatuje, že znečištění, růst měst, 
zakrývání půdy a ničení stanovišť patří 
mezi další významné příčiny úbytku 
biologické rozmanitosti; připomíná, že 
podle zprávy platformy IPBES o globálním 
posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb se rozloha 
městských oblastí od roku 1992 
zdvojnásobila a že dva ze tří obyvatel EU 
žijí ve velkých městských oblastech; 
vyzývá k důkladnějšímu posouzení toho, 
jakou úlohu zastávají městské oblasti a 
města samotná při zachovávání biologické 
rozmanitosti, a dále k hlubšímu zapojení 
měst a místních orgánů do vymezování 
politik ochrany biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
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Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zastává názor, že je potenciál měst, 
pokud jde o pomoc při ochraně biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb, 
podceňován; připomíná, že zvyšování 
přínosů biologické rozmanitosti, 
ekosystémových služeb a městské zelené 
infrastruktury ve městech a v 
příměstských oblastech zlepšuje lidské 
zdraví; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly začlenění a další integraci 
biologické rozmanitosti a funkcí 
ekosystémů do projektování měst, politiky 
a plánování měst při současném snížení 
emisí uhlíku a posílení přizpůsobení se 
změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že městské oblasti 
mohou hrát v rámci EU transformační 
úlohu, pokud jde o biologickou 
rozmanitost; zdůrazňuje, že znečištění 
plasty a znečištění vody jsou důležitými 
faktory úbytku biologické rozmanitosti; 
domnívá se, že silné oběhové hospodářství 
by v souvislosti s novým akčním plánem 
pro oběhové hospodářství mohlo přispět k 
úsilí EU o zachování biologické 
rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyjadřuje politování nad tím, že 
znečištění plasty a difúzní znečištění, 
například z čistíren odpadních vod, 
farmakologických výrobků a 
neudržitelných zemědělských postupů, 
jako je intenzivní využívání živin, hluboce 
ovlivňují zdraví ekosystémů v oceánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU;

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU; požaduje, aby se mezitím zvýšil 
současný cíl 10 % mořských chráněných 
oblastí na nejméně 30 % do roku 2030 a 
aby se na nejméně 30 % se zvýšil cíl 
týkající se počtu chráněných 
suchozemských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
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Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU;

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby rozšířila 
síť Natura 2000 tak, aby pokrývala 
alespoň 30 % území Unie, vnitrozemských 
vod a mořských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU;

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU:  za 
účelem zlepšení řízení a ochrany sítě 
Natura 2000, dobrého kvalitního 
monitorování (zajištění řádného 
vědeckého výzkumu včetně práce v 
terénu) ochrany přírodních stanovišť a 
druhů podle směrnic EU o ochraně 
přírody, posílení právních důvodů pro 
ochranu propojení sítě a zlepšení 
účinnosti projektů financovaných EU v 
této oblasti v členských státech; 
zdůrazňuje, že s ohledem na nedávnou 
zprávu panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu je 
zapotřebí provést komplexní posouzení 
chráněných mořských oblastí EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 183
César Luena, Delara Burkhardt

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU;

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU a ke 
zlepšení, lepšímu propojení a rozšíření 
těchto oblastí; zdůrazňuje, že s ohledem na 
nedávnou zprávu panelu IPCC o oceánech 
a kryosféře v měnícím se klimatu je 
zapotřebí provést komplexní posouzení 
chráněných mořských oblastí EU; 
zdůrazňuje, že kromě počtu chráněných 
oblastí má pro zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti zásadní význam také jejich 
kvalita, a že je proto třeba klást větší důraz 
na dobré a udržitelné řízení chráněných 
oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU;

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné zlepšit jejich 
řízení a zavést právně závazné cíle, které 
by zajistily, aby jejich rozsah do roku 2030 
činil 30 % území a mořských oblastí EU; 
zdůrazňuje, že s ohledem na nedávnou 
zprávu panelu IPCC o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu je 
zapotřebí provést komplexní posouzení 
chráněných mořských oblastí EU a jejich 
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správy; vyzývá k rozšíření chráněných 
mořských oblastí EU tak, aby zahrnovaly 
více pobřežních vod;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU;

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje 
potřebu standardizované metody pro 
výpočet chráněných oblastí v EU a jasnou 
definici toho, co představuje „chráněnou 
oblast“; zdůrazňuje, že s ohledem na 
nedávnou zprávu panelu IPCC o oceánech 
a kryosféře v měnícím se klimatu je 
zapotřebí provést komplexní posouzení 
chráněných mořských oblastí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU;

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU a rozšířit je; konstatuje, že chráněné 
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mořské oblasti jsou důležitým a účinným 
nástrojem ke zvýšení informovanosti 
veřejnosti a ke zlepšení ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
nebo tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU;

24. vyzývá k provedení hloubkové 
analýzy všech chráněných oblastí EU s 
cílem zjistit, zda je nutné provést zlepšení 
a tyto oblasti rozšířit; zdůrazňuje, že s 
ohledem na nedávnou zprávu panelu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se 
klimatu je zapotřebí provést komplexní 
posouzení chráněných mořských oblastí 
EU a výrazně zvýšit jejich počet;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. poukazuje na to, že ochrana 
přírody a chráněné oblasti jsou nezbytné 
pro zachování biologické rozmanitosti, 
pro přínosy, které mají lidé z přírody, a 
pro boj proti změně klimatu; vyzývá EU, 
aby při jednáních prosazovala zvýšení 
úrovně ambicí a do roku 2030 bylo 
chráněno 30 % planety a do roku 2050 
případně 50 % planety, a překročila tak 
aičijské cíle v oblasti biologické 
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rozmanitosti, tj. do roku 2020 zajistit 
ochranu 17 % suchozemských oblastí a 
vnitrozemských vodních oblastí a 10 % 
pobřežních a mořských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby dostála svému 
závazku týkajícímu se nulové tolerance 
nedodržování předpisů v oblasti ochrany 
přírody; poukazuje na to, že zdlouhavá 
řízení a dlouhotrvající dialog s členskými 
státy představují problém v oblasti 
porušování předpisů na ochranu 
životního prostředí, a to z důvodu rizika 
nevratného poškození životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Ville Niinistö, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že je nezbytné 
urychleně zajistit řádné vymáhání 
dodržování směrnic o ochraně přírody a 
transparentním způsobem řešit stížnosti 
na porušování právních předpisů; 
zdůrazňuje, že je nutné zlepšit propojení 
lokalit sítě Natura 2000;

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Sirpa Pietikäinen, Ville Niinistö

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že zelená 
infrastruktura poskytuje ekosystémové 
služby, které podporují biologickou 
rozmanitost, například zvýšováním počtu 
ekologických koridorů v městském 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. konstatuje, že rámec pro ochranu 
přírody by mohl v důsledku 
nedostatečného provádění případně vést k 
vytvoření nehostinného prostředí pro 
aktivisty a ochránce přírody a přímo či 
nepřímo k ohrožení jejich života; 
zdůrazňuje, že EU by měla aktivně 
odsoudit vraždy aktivistů v oblasti 
životního prostředí a ochránců přírody 
a že jakákoli dvoustranná či 
mnohostranná dohoda by měla vyžadovat 
potrestání viníků a požadovat objektivní 
prošetření případů, kdy dochází 
k vraždám v souvislosti s životním 
prostředím, jakožto zvláštní kategorii 
trestných činů;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Pascal Canfin, Nils Torvalds



PE642.918v01-00 108/120 AM\1190947CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. připomíná důležitost inovací, 
výzkumu a vzdělávání pro to, aby bylo 
dosaženo cílů vymezených ve Vizi 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby ve prospěch 
programu Horizont Evropa navýšily 
rozpočtové prostředky na 120 miliard 
EUR, zejména ve prospěch kategorie 
„přírodní zdroje“; vyzývá smluvní strany, 
aby zaměřily svou pozornost zejména na 
souvislost mezi zachováním biologické 
rozmanitosti, přínosy pro lidské zdraví a 
dobrým stavem hospodářství a aby 
koordinovaly opatření pro shromažďování 
údajů;

25. připomíná důležitost inovací, 
výzkumu a vzdělávání pro to, aby bylo 
dosaženo cílů vymezených ve Vizi 2050; 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
výzkum a participativní vědy s cílem 
posílit znalosti, zejména pokud jde o 
oceány, z nichž bylo až do dnešního dne 
prozkoumáno pouze 5 %; vyzývá Komisi 
a Radu, aby ve prospěch programu 
Horizont Evropa navýšily rozpočtové 
prostředky na 120 miliard EUR, zejména 
ve prospěch kategorie „přírodní zdroje“; 
vyzývá smluvní strany, aby zaměřily svou 
pozornost zejména na souvislost mezi 
zachováním biologické rozmanitosti, 
přínosy pro lidské zdraví a dobrým stavem 
hospodářství a aby koordinovaly opatření 
pro shromažďování údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Jytte Guteland, 
Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. připomíná důležitost inovací, 
výzkumu a vzdělávání pro to, aby bylo 
dosaženo cílů vymezených ve Vizi 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby ve prospěch 
programu Horizont Evropa navýšily 
rozpočtové prostředky na 120 miliard 
EUR, zejména ve prospěch kategorie 
„přírodní zdroje“; vyzývá smluvní strany, 
aby zaměřily svou pozornost zejména na 
souvislost mezi zachováním biologické 
rozmanitosti, přínosy pro lidské zdraví a 

25. připomíná důležitost inovací, 
výzkumu a vzdělávání pro to, aby bylo 
dosaženo cílů vymezených ve Vizi 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby v příštím VFR 
ve prospěch programu Horizont Evropa 
navýšily rozpočtové prostředky na 120 
miliard EUR, zejména ve prospěch 
kategorie „přírodní zdroje“, a aby zahájily 
v rámci tohoto programu opatření na 
ochranu a obnovu biologické 
rozmanitosti; vyzývá smluvní strany, aby 
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dobrým stavem hospodářství a aby 
koordinovaly opatření pro shromažďování 
údajů;

zaměřily svou pozornost zejména na 
souvislost mezi zachováním biologické 
rozmanitosti, přínosy pro lidské zdraví a 
dobrým stavem hospodářství a aby 
koordinovaly opatření pro shromažďování 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. připomíná důležitost inovací, 
výzkumu a vzdělávání pro to, aby bylo 
dosaženo cílů vymezených ve Vizi 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby ve prospěch 
programu Horizont Evropa navýšily 
rozpočtové prostředky na 120 miliard 
EUR, zejména ve prospěch kategorie 
„přírodní zdroje“; vyzývá smluvní strany, 
aby zaměřily svou pozornost zejména na 
souvislost mezi zachováním biologické 
rozmanitosti, přínosy pro lidské zdraví a 
dobrým stavem hospodářství a aby 
koordinovaly opatření pro shromažďování 
údajů;

25. připomíná důležitost inovací, 
výzkumu a vzdělávání pro to, aby bylo 
dosaženo cílů vymezených ve Vizi 2050; 
vyzývá Komisi a Radu, aby navýšily 
rozpočtové prostředky pro program 
Horizont Evropa na 120 miliard, aby 
mohly využít zejména klastru v oblasti 
přírodních zdrojů, a kromě aplikovaného 
výzkumu také v oblasti základního 
výzkumu, například v oblasti taxonomie; 
vyzývá smluvní strany, aby zaměřily svou 
pozornost zejména na souvislost mezi 
zachováním biologické rozmanitosti, 
přínosy pro lidské zdraví a dobrým stavem 
hospodářství a aby koordinovaly opatření 
pro shromažďování údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby podporovala 
další výzkum účinků změn ve využívání 

26. vyzývá Komisi, aby podporovala 
další výzkum účinků změn ve využívání 
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půdy, včetně odlesňování a výroby 
bioenergie, na emise skleníkových plynů a 
aby výsledky tohoto výzkumu brala v 
úvahu při vytváření politik v budoucnosti;

půdy, včetně zvážení různých opatření a 
jejich důsledků na biologickou 
rozmanitost a klima, a aby výsledky tohoto 
výzkumu brala v úvahu při vytváření 
politik v budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby podporovala 
další výzkum účinků změn ve využívání 
půdy, včetně odlesňování a výroby 
bioenergie, na emise skleníkových plynů a 
aby výsledky tohoto výzkumu brala v 
úvahu při vytváření politik v budoucnosti;

26. vyzývá Komisi, aby podporovala 
další výzkum účinků změn ve využívání 
půdy a desertifikace, včetně odlesňování a 
výroby bioenergie, na emise skleníkových 
plynů a aby výsledky tohoto výzkumu 
brala v úvahu při vytváření politik v 
budoucnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 198
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby podporovala 
další výzkum účinků změn ve využívání 
půdy, včetně odlesňování a výroby 
bioenergie, na emise skleníkových plynů a 
aby výsledky tohoto výzkumu brala v 
úvahu při vytváření politik v budoucnosti;

26. vyzývá Komisi, aby podporovala 
další výzkum účinků využívání půdy a 
změn ve využívání půdy na emise 
skleníkových plynů a aby výsledky tohoto 
výzkumu brala v úvahu při vytváření 
politik v budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
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Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. konstatuje, že podle strategie pro 
plasty přijaté dne 16. ledna 2018 se 150 
milionů tun plastů, které se nahromadily 
ve světových oceánech, mohlo do roku 
2030 zdvojnásobit, v důsledku čehož by 
bylo ohroženo více než 660 druhů a 
poškozeno naše životní prostředí; vyzývá 
Komisi, aby realizovala stěžejní iniciativy 
proti znečištění plasty a jeho dopadu na 
biologickou rozmanitost; zdůrazňuje 
zvláštní případ mikroplastů, které 
představují více než 80 % sebraných 
odpadků v mořích a ohrožují biologickou 
rozmanitost moří; vítá proto, že se Ursula 
von der Leyenová zavázala otevřít „novou 
frontu“ v našem boji proti plastovému 
odpadu a řešit problém mikroplastů; 
zdůrazňuje potřebu přístupu založeného 
na oběhovém hospodářství, který klade 
důraz na výzkum a inovace v oblasti 
udržitelných výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje význam vzdělávání pro 
zvyšování povědomí o otázce biologické 
rozmanitosti;

27. zdůrazňuje význam vzdělávání v 
oblasti biologické rozmanitosti jako 
součásti širšího konceptu aktivního a 
kreativního vzdělávacího procesu, který je 
navržen jako důležitý nástroj, který 
zvyšuje pochopení komplexních 
souvislostí a vzájemných závislostí v 
globalizovaném světě a posiluje 
informovanost o těchto otázkách;
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Or. en

Pozměňovací návrh 201
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje význam vzdělávání pro 
zvyšování povědomí o otázce biologické 
rozmanitosti;

27. zdůrazňuje význam vzdělávání pro 
zvyšování povědomí o biologické 
rozmanitosti a dopadech intenzivního 
zemědělství na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje význam vzdělávání pro 
zvyšování povědomí o otázce biologické 
rozmanitosti;

27. zdůrazňuje význam vzdělávání pro 
zvyšování povědomí o biologické 
rozmanitosti a ochraně životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že je naprosto 
nezbytné vzít v úvahu četné důsledky 
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současné exploze světové populace, včetně 
tlaku, který vyvíjí na přírodní prostředí; 
naléhavě vyzývá EU, aby ukončila svou 
snahu o prosazení globálního rámce pro 
řízení migrace související se změnou 
klimatu, která je spojena s falešnou 
koncepcí uprchlíků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že budování kapacit a 
zvyšování povědomí jsou klíčem k úspěšné 
realizaci uvedené strategie; vítá proto 
rozhodnutí přijaté na 14. zasedání 
konference smluvních stran, jímž se vybízí 
smluvní strany, vlády dalších zemí a dárci, 
kteří toho jsou schopni, aby poskytli 
finanční prostředky na budování kapacit, 
odbornou pomoc a přenos technologií;

28. zdůrazňuje, že budování kapacit a 
zvyšování povědomí jsou klíčem k úspěšné 
realizaci uvedené strategie; vítá proto 
rozhodnutí přijaté na 14. zasedání 
konference smluvních stran, jímž se vybízí 
smluvní strany, vlády dalších zemí a dárci, 
kteří toho jsou schopni, aby poskytli 
finanční prostředky na budování kapacit, 
odbornou pomoc a přenos technologií; tyto 
prostředky musí doprovázet pevné záruky 
řádného využívání ze strany třetích zemí a 
přísné roční monitorování s ohledem na 
stanovené cíle;

Or. fr

Pozměňovací návrh 205
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že budování kapacit a 28. zdůrazňuje, že budování kapacit a 
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zvyšování povědomí jsou klíčem k úspěšné 
realizaci uvedené strategie; vítá proto 
rozhodnutí přijaté na 14. zasedání 
konference smluvních stran, jímž se vybízí 
smluvní strany, vlády dalších zemí a dárci, 
kteří toho jsou schopni, aby poskytli 
finanční prostředky na budování kapacit, 
odbornou pomoc a přenos technologií;

zvyšování povědomí jsou klíčem k 
úspěšnému provádění a k lepšímu 
pochopení významu biologické 
rozmanitosti; vítá proto rozhodnutí přijaté 
na 14. zasedání konference smluvních 
stran, jímž se vybízí smluvní strany, vlády 
dalších zemí a dárci, kteří toho jsou 
schopni, aby poskytli finanční prostředky 
na budování kapacit, odbornou pomoc a 
přenos technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. se znepokojením konstatuje, že 
Generální ředitelství pro životní prostředí 
stále stojí před problémem snižování počtu 
zaměstnanců, které není úměrné 
celkovému snížení v Komisi ve stejném 
období; připomíná, že k flexibilnímu 
přesunu zaměstnanců na řešení 
prioritních otázek došlo například v 
souvislosti s migrační krizí, brexitem, 
obranným akčním plánem4a, a že je čas, 
aby Komise poskytl GŘ pro životní 
prostředí odpovídající podmínky s 
ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu 
včetně práce na strategii pro biologickou 
rozmanitost;
_________________
4a Od roku 2014 ředitelství ztratilo 69 
pracovních míst (snížení ze 466 na 397 
míst, tj. o 15 %) a k obdobnému snížení 
došlo i u jeho externích zaměstnanců (- 12 
%), zdroj: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/departme
nts_and_executive_agencies/documents/g
eneral-activity-report-2017-human-
resources-and-security_en.pdf
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Or. en

Pozměňovací návrh 207
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá smluvní strany, aby 
podporovaly veřejné informační kampaně a 
zapojení více zainteresovaných stran s 
cílem nalézt společně s místními 
komunitami a původním obyvatelstvem 
konkrétní řešení, která by podporovala 
udržitelné využívání půdy v zájmu posílení 
biologické rozmanitosti a plně 
respektovala regionální rozdíly v krajině a 
stanovištích;

29. vyzývá smluvní strany, aby 
podporovaly veřejné informační kampaně a 
větší zapojení zainteresovaných stran s 
cílem nalézt společně s místními 
komunitami a původním obyvatelstvem 
konkrétní řešení, která by podporovala 
udržitelné využívání půdy v zájmu posílení 
biologické rozmanitosti při plném 
respektování regionálních rozdílů v 
krajině a stanovištích;

Or. cs

Pozměňovací návrh 208
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vítá záměr aktivně spolupracovat se 
zainteresovanými stranami, což má zásadní 
význam pro docenění, ochranu, zachování, 
udržitelné využívání a obnovu biologické 
rozmanitosti, a zdůrazňuje, že efektivnější 
jednání s různými stupni veřejné správy a 
odvětvími, jakož i mezi nimi navzájem, 
povede ke vzniku příležitostí pro začlenění 
cílů biologické rozmanitosti do dalších 
politik; je přesvědčen, že je nezbytně nutné 
zapojit podniky a finanční instituce a v 
tomto směru vítá úsilí Komise 
spolupracovat se soukromým sektorem při 
realizaci opatření k zachování biologické 

30. vítá záměr aktivně spolupracovat se 
zainteresovanými stranami, což má zásadní 
význam pro docenění, ochranu, zachování, 
udržitelné využívání a obnovu biologické 
rozmanitosti, a zdůrazňuje, že efektivnější 
jednání s různými stupni veřejné správy a 
odvětvími, jakož i mezi nimi navzájem, 
povede ke vzniku příležitostí pro začlenění 
cílů biologické rozmanitosti do dalších 
politik; je přesvědčen, že je nezbytně nutné 
zapojit podniky a finanční instituce a v 
tomto směru vítá úsilí Komise 
spolupracovat se soukromým sektorem při 
realizaci opatření k zachování biologické 
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rozmanitosti, zejména v rámci platformy 
EU pro podnikání a biologickou 
rozmanitost;

rozmanitosti, zejména v rámci platformy 
EU pro podnikání a biologickou 
rozmanitost; vítá v tomto ohledu zahájení 
iniciativy „One Planet Business for 
Biodiversity“ na summitu OSN o 
opatřeních v oblasti klimatu, který se 
konal v New Yorku;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vítá záměr aktivně spolupracovat se 
zainteresovanými stranami, což má zásadní 
význam pro docenění, ochranu, zachování, 
udržitelné využívání a obnovu biologické 
rozmanitosti, a zdůrazňuje, že efektivnější 
jednání s různými stupni veřejné správy a 
odvětvími, jakož i mezi nimi navzájem, 
povede ke vzniku příležitostí pro začlenění 
cílů biologické rozmanitosti do dalších 
politik; je přesvědčen, že je nezbytně nutné 
zapojit podniky a finanční instituce a v 
tomto směru vítá úsilí Komise 
spolupracovat se soukromým sektorem při 
realizaci opatření k zachování biologické 
rozmanitosti, zejména v rámci platformy 
EU pro podnikání a biologickou 
rozmanitost;

30. vítá záměr aktivně spolupracovat se 
zainteresovanými stranami, což má zásadní 
význam pro docenění, ochranu, zachování, 
udržitelné využívání a obnovu biologické 
rozmanitosti, a zdůrazňuje, že efektivnější 
jednání s různými stupni veřejné správy, 
odvětvími a aktéry ze soukromé sféry, 
jakož i mezi nimi navzájem, povede ke 
vzniku příležitostí pro začlenění cílů 
biologické rozmanitosti do dalších politik; 
je přesvědčen, že je nezbytně nutné zapojit 
podniky a finanční instituce a v tomto 
směru vítá úsilí Komise spolupracovat se 
soukromým sektorem při realizaci opatření 
k zachování biologické rozmanitosti, 
zejména v rámci platformy EU pro 
podnikání a biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
César Luena, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Manuel Pizarro, Mohammed Chahim, Monika Beňová, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás González Casares, Javi 
López, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. domnívá se, že k řešení problému 
změny klimatu, zhoršování životního 
prostředí a úbytku biologické rozmanitosti 
jsou zapotřebí transformační změny ve 
společnosti; zdůrazňuje, že je důležité řídit 
se zásadou spravedlivého přechodu, která 
zajistí, aby byl tento proces bude 
inkluzivní a spravedlivý;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby zvážila 
zavedení harmonizované metodiky pro 
výpočet ekologické stopy společností z EU 
a jejich dopadu na biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Radan Kanev, Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. trvá na tom, že informovanost 
veřejnosti, a tedy přístup ke komplexním 
informacím jsou nezbytné k tomu, aby 
mohli spotřebitelé činit informovaná 
rozhodnutí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zefektivnily sledovatelnost a kontrolu 
produktů napříč hodnotovým řetězcem, a 
tím zvýšily transparentnost také pro 

31. trvá na tom, že informovanost 
veřejnosti, a tudíž i přístup ke komplexním 
informacím mají zásadní význam pro to, 
aby spotřebitelé mohli při činit 
informovaná rozhodnutí, zejména pokud 
jde o produkty, které vedou k odlesňování, 
ničení ekosystémů a porušování lidských 
práv; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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spotřebitele; zefektivnily sledovatelnost a kontrolu 
produktů napříč hodnotovým řetězcem, a 
tím zvýšily transparentnost také pro 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Alexandr Vondra

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. trvá na tom, že informovanost 
veřejnosti, a tedy přístup ke komplexním 
informacím jsou nezbytné k tomu, aby 
mohli spotřebitelé činit informovaná 
rozhodnutí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zefektivnily sledovatelnost a kontrolu 
produktů napříč hodnotovým řetězcem, a 
tím zvýšily transparentnost také pro 
spotřebitele;

31. trvá na tom, že informovanost 
veřejnosti, a tudíž i přístup ke komplexním 
informacím jsou zásadní pro to, aby mohli 
spotřebitelé při nákupu činit informovaná 
rozhodnutí, a po podporu udržitelných 
modelů spotřeby; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zefektivnily sledovatelnost a 
kontrolu produktů napříč hodnotovým 
řetězcem, a tím zvýšily transparentnost 
také pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Martin Hojsík, Fredrick Federley, 
Caroline Voaden, Nils Torvalds, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. trvá na tom, že informovanost 
veřejnosti, a tedy přístup ke komplexním 
informacím jsou nezbytné k tomu, aby 
mohli spotřebitelé činit informovaná 
rozhodnutí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zefektivnily sledovatelnost a kontrolu 
produktů napříč hodnotovým řetězcem, a 
tím zvýšily transparentnost také pro 
spotřebitele;

31. trvá na tom, že informovanost 
veřejnosti, a tedy přístup ke komplexním a 
snadno srozumitelným informacím jsou 
nezbytné k tomu, aby mohli spotřebitelé 
činit informovaná rozhodnutí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zefektivnily 
sledovatelnost a kontrolu produktů napříč 
hodnotovým a dodavatelským řetězcem, a 
tím zvýšily transparentnost také pro 
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spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. trvá na tom, že informovanost 
veřejnosti, a tedy přístup ke komplexním 
informacím jsou nezbytné k tomu, aby 
mohli spotřebitelé činit informovaná 
rozhodnutí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zefektivnily sledovatelnost a kontrolu 
produktů napříč hodnotovým řetězcem, a 
tím zvýšily transparentnost také pro 
spotřebitele;

31. trvá na tom, že informovanost 
veřejnosti, a tedy přístup ke komplexním 
informacím jsou nezbytné k tomu, aby 
mohli spotřebitelé činit informovaná 
rozhodnutí; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zefektivnily sledovatelnost a kontrolu 
produktů napříč hodnotovým řetězcem, a 
tím zajistily plnou transparentnost také pro 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. poukazuje na dopad, který má 
dovoz některých produktů do EU na 
úbytek biologické rozmanitosti a 
odlesňování ve třetích zemích; žádá, aby 
byla v této věci posílena informovanost; 
zdůrazňuje, že je třeba lépe rozvíjet 
certifikaci pro používání ekoznačky a 
certifikaci proti odlesňování; požaduje, 
aby každá obchodní dohoda uzavřená se 
třetími zeměmi nebo organizacemi 
obsahovala právně závazné doložky o 
zachování biologické rozmanitosti, boji 
proti odlesňování a dodržování Pařížské 
dohody;
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Or. en

Pozměňovací návrh 217
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Irena Joveva, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vítá setkání Mezinárodního svazu 
ochrany přírody (IUCN) v Marseille v 
roce 2020; vyzývá Komisi, aby v tomto 
fóru vyslala jasný signál o svých 
závazcích týkajících se biologické 
rozmanitosti;

Or. en


